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ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวน
เป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
การยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกช่วงวัย และ 

การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย จะช่วยก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม และน าไปสู่
ความเหลื่อมล้ าที่ลดลงได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสร้างหลักประกันทางสังคม  
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง อาทิ กลุ่มที่มีรายได้
น้อย แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านการก าจัดวงจรความเหลื่อมล้ าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่น  
สู่รุ่น โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมมี  
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเดน็ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น ความเสมอ
ภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บท (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม มเีป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทย

ทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัด คือ สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ  
(9) การบาดเจ็บจากการท างาน 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ความเสมอภาคและ
หลั กประกั นทา ง
สังคม 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสั งคม
เพิ่มข้ึน 

สัดส่วนประชากรไทยทั้ งหมด 
ที่ ไ ด้ รั บความคุ้ ม ค รองตาม
มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่าง
น้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย 
(2) คลอดบุตร  (3) ตาย (4) ทุพพล
ภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ 
(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ  
และ  ( 9 )  ก ารบาด เจ็ บจาก 
การท างาน (ร้อยละ) 

17000101 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม 

  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่สามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
ในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน
รับผิดชอบ และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและ
ด้อยโอกาส ผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงประกอบด้วย 2  
แผนย่อย ได้แก่ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และ
มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

1) แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  
เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็น

มนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และ
พัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้ มค่า ครอบคลุม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการท างานโดยยกระดับกลไก  
การดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่า และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลด 
ความเสียเปรียบของผู้บริโภค  

เป้าหมาย คือ“คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร 
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ าของสวัสดิการ 

แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตทางสังคมได้ 
โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการ
สังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของ
ภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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1.2) สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักของ
การท างานที่มีคุณค่าที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการท างานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริมให้
แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว 
การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไกพิทักษ์และ
คุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง
หลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ก าลังแรงงานทุกกลุ่มได้
เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อยืดช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุ  
จะสามารถท าประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองด้านรายได้ 
รวมทั้งยังเป็นทางเลือกที่ส าคัญ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกด้วย 

1.3) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและ
อ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน  รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ 
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน 
ในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

2) แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยง

สูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้
ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม  

เป้าหมาย คือ “มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไก 

ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ 

2.2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ 
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาส 
ทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
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2.3) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี
โดยภาครัฐส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน  และ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
การคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม 

2.4) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
สวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการ
สังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อน าไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ปี 2561 - 2565 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ 
การคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่  
( 1 )  เ จ็ บป่ วย  (2 )  คลอดบุ ตร  (3 )  ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่ วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน  
(8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจาก
การท างาน 

17010101 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
มี ระบบและกลไกในการให้ 
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 

17020101 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z) กับแผนแม่บทประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 

การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดส าคัญ ในระดับนานาชาติที่มี 
ความเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการมองหาค าอธิบายหรือนิยามตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูล สูตรค านวณ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพัฒนา/จัดท าตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็น การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้อง คือ  สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 
9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน  มีความสอดคล้องกับ  
(1) ตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคม (Social Protection Index: SPI) ที่พัฒนาขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank: ADB) และ (2) ตัวชี้วัดที่จัดเก็บใน Social Protection Platform ที่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้จัดท าขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล
ระดับประเทศของการให้คุ้มครองทางสังคมในประชากรกลุ่มต่าง ๆ https://www.social-protection.org/gimi 
/WSPR.action Social Protection Platform มีการจัดเก็บข้อมูลระดับประเทศแบ่งตามกลุ่มประชากรที่ได้ก าหนด
ไว้ในตัวช้ีวัด SDG 1.3.1 (ร้อยละของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้มีความพกพร่องทางร่างกาย  
หญิงตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะเปราะบาง ได้รับ 
ความคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม) ปัจจุบัน Platform ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 
การคุ้มครองทางสังคมใน 183 ประเทศ 

รายละเอียดตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคม  
 ค านยิาม - 
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ  

ตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคม (Social Protection Index: SPI) เป็นตัวชี้วัดสัมพัทธ์ ซึ่งประเมิน 
การให้ความคุ้มครองทางสังคมจาก 2 มิติ ได้แก่ มิติรายจ่าย และมิติความครอบคลุม การประเมินจะพิจารณา
ภาพรวมของการให้ความคุ้มครองทางสังคมมากกว่าที่จะพิจารณาเฉพาะประเภทโครงการที่จัดส าหรับ 
กลุ่มประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคมได้เปลี่ยนค าเรียกจากดัชนีมา
เป็นตัวชี้วัด พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดให้ตัวชี้วั ดตีความได้ง่ายขึ้น เช่น จากเดิม รายจ่ายการให้ 
ความคุ้มครองทางสังคมจะถูกน าไปเปรียบเทียบกับร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว  
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ได้เปลี่ยนตัวเปรียบเทียบเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว ซึ่งท าให้ผู้น าไปใช้เข้าใจความหมาย  
ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

ตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคมสร้างขึ้นจากตัวชี้วัดย่อย 3 ตัว ตามประเภทของความคุ้มครอง 
ทางสังคม ได้แก่ 

1) การประกันสังคม (Social Insurance)  
2) การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) 
3) ตลาดแรงงาน (Labour Market) 

การประกันสังคม (Social Insurance) ครอบคลุมบริการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปัญหา เช่น การเจ็บป่วย การตกงาน หรือชราภาพ โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จะต้องร่วม
จ่ายเงินสมทบ ตัวอย่างโครงการประกันสังคม ได้แก่ ระบบการจ่ายเงินชดเชย/ผลประโยชน์กรณีออกจากงาน 
ประกันการว่างงาน ระบบบ านาญ เป็นต้น  

การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) ครอบคลุมการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือต่าง ๆ 
ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐให้แก่เฉพาะประชากรเป้าหมาย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้มีปัญหา
เดือดร้อน โดยความช่วยเหลือนี้สามารถอยู่ในรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน   

ตลาดแรงงาน (Labour Market) ครอบคลุมบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับ 
การจ้างงานที่มั่นคง ตัวอย่างของโครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการอบรมทักษะ
แรงงาน เป็นต้น  

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวชี้วัดของประเทศต่าง ๆ มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) การส ารวจครัวเรือน 
และการอภิปรายและสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดบริการสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคม 
และ (2) รายงานสถิติของหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารเพ่ือการพัฒนา ธนาคารโลก และ ILO 

ส าหรับการค านวณตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคม (SPI) รวมและรายประเภทความคุ้มครอง  
มีวิธีการค านวณดังนี ้

𝑆𝑃𝐼 =
[

∑ 𝐸
∑ 𝑃𝐵

]

𝑍
 

โดย  E  หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านการให้ความคุ้มครองทางสังคม 
            PB หมายถึง จ านวนผู้รับประโยชน ์
            Z หมายถึง  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
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ส าหรับการค านวณตัวชี้วัดจ าแนกประเภทของความคุ้มครองทางสังคม สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

𝑆𝑃𝐼𝑠𝑖 =
[

∑ 𝐸𝑠𝑖

∑ 𝑃𝐵𝑠𝑖
] × [

∑ 𝑃𝐵𝑠𝑖

∑ 𝑃𝐵
]

𝑍
 

โดย    si หมายถึง การประกันสังคม 
                        E  หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านการประกันสังคม 

             PB หมายถึง จ านวนผู้รับประโยชน์ทั้งหมด 
                 Z หมายถึง  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 

เมื่อน าตัวชี้วัดความคุ้มครองทางสังคมทั้งสามประเภทมารวมกัน จะได้ตัวชี้วัด SPI รวม 
 

 การจัดเก็บ ทกุ ๆ 1-3 ป ีโดยเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2548 จนถึงปี 2558 
 

รายละเอียดตวัชี้วัดที่จัดเก็บใน Social Protection Platform 
 ค านิยาม - 
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ  

ตัวชี้วัดหลักมีด้วยกัน 2 ตัว ได้แก่ ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coverage) และ
รายจ่ายของภาครัฐ (Expenditure) โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 3 

ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่  
1) Social Security Inquiry ซึ่งจัดเก็บข้อมูลทะเบียน (Administrative Data) จากประเทศ 

ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 1950 โดย ILO จะขอความร่วมมือจากกระทรวง/หน่วยงานรัฐที่เกี่ยงข้องกับระบบคุ้มครอง
สังคม เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงความมั่นคงทางสังคม กระทรวงสวัสดิการ กระทรวงการคลัง เป็นต้น 

2) ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก  กองทุน 
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women), HelpAge International, 
OECD และ International Social Security Association 
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ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดใน Social Protection Platform 
ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ตัวชี้วัดหลักที่ 1  ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล 
 ร้อยละของประชากรที่ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ จากระบบคุ้มครองทางสังคม ทั้งที่ต้อง

จ่ายและไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ หรืออยู่ในระหว่างการส่งเงินสมทบเข้าระบบ  
ตัวชี้วัดย่อย 
เด็ก สัดส่วนของเด็กหรือครัวเรือนที่มีเด็กที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่อจ านวนประชากรเด็กหรือ

ครัวเรือนที่มีเด็กทั้งหมด 
ผู้ว่างงาน สัดส่วนของผู้ว่างงานที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่อจ านวนผู้ว่างงานทั้งหมด 
ผู้สูงอายุ สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินทั้งจากระบบที่ต้องส่งเงินสบทบและไม่ต้องส่งเงินสมทบ  

ต่อจ านวนประชากรสูงอายุทั้งหมด 
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
รุนแรง  

สัดส่วนของคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเบี้ยคนพิการต่อจ านวนผู้มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายรุนแรงทั้งหมด 

หญิงตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน สัดส่วนของสตรีแม่ลูกอ่อนที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่อจ านวนสตรีที่ให้ก าเนิดบุตรในปีเดียวกัน 
เหยื่อที่ ได้รับบาดเจ็บจาก 
การท างาน  

สัดส่วนของลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุจากการท างานต่อจ านวนแรงงานทั้งหมด 

ผู้ยากจน สัดส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ผู้ที่อยู่ในสถานะเปราะบาง สัดส่วนของผู้ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมต่อจ านวนผู้เปราะบางทั้งหมด 
ตัวชี้วัดหลักที่ 2 รายจ่ายของภาครัฐ 
รายจ่ายด้านการคุ้มครอง 
ทางสังคมของภาครัฐ 

สัดส่วนของรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการและความช่วยเหลือทางการเงิน  
ทั้งแก่บุคคล ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด ต่อรายจ่ายทั้งหมดของภาครัฐ 

รายจ่ ายด้ านสุ ขภาพของ
ภาครัฐ 

สัดส่วนของรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพโดยภาครัฐ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ระบบประกันสุขภาพ และอื่น ๆ ต่อรายจ่ายทั้งหมดของภาครัฐ 

ที่มา: World Social Protection Data Dashboards. (https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=16)  
 

 การเผยแพร ่ทุก ๆ 2-3 ปี 2010-11, 2014-15 และ 2017-19 
 

Y1.1  แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ 

มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ 
ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) พบว่ามีคล้ายคลึงกับตัวช้ีวัดที่จัดเก็บใน Social 
Protection Platform ดังแสดงรายละเอียดในหัวข้อ Y1.2  

รายละเอียดตวัชี้วัดที่จัดเก็บใน Social Protection Platform 
ดูรายละเอียดในหัวข้อ รายละเอียดตัวชี้วัดที่จัดเก็บใน Social Protection Platform 
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Y1.2  แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายที่ 1 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ต้ องการความช่ วย เหลือ  พบว่ า  มีความสอดคล้องกับดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ  
(Multidimensional Poverty Index: MPI) ที่น าเสนอโดย Human Development Report Office (HDRO) ที่
เป็นหน่วยงานภายใต้ the United Nations Development Programme (UNDP) ร่วมกับโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และแก้ไขความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เป็นครั้งแรกในปี 2553 ต่อมาในปี 2561 
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติได้ถูกปรับปรุงอีกครั้งค าแนะน าของคณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหา
ความยากจนของธนาคารโลก และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG โดยปัจจุบัน  

รายละเอียดดชันีความยากจนแบบหลากหลายมิต ิ
 ค านิยาม - 
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ  

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติครอบคลุมความยากจนใน 3 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา และ
มาตรฐานความเป็นอยู่ ประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิต ิ
มิติ ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้ าหนัก 

สุขภาพ 
โภชนาการ เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ  1/6 
การเสียชีวิตของเด็ก จ านวนเด็กที่เสียชวิตในช่วง 5 ปีก่อนการส ารวจ   1/6 
การศึกษา 
จ านวนปีที่ได้รับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการศึกษา 6 ปีขึ้นไป  1/6 
การเข้าเรียน เด็กที่อายุถึงวัยเรียน แต่ไม่ เข้าโรงเรียน จนถึงอายุที่จะต้องจบระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 2  
1/6 

มาตรฐานความเป็นอยู่   
เชื้อเพลิงท าอาหาร ครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง ไม้ หรือถ่านในการประกอบอาหาร 1/18 
สุขา สุขาของครัวเรือนที่ไม่ได้รับการปรับปรุง (ตามแนวทางของ SDG) หรือถูก

ปรับปรุง แต่ต้องใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่น ๆ  
1/18 

น้ าดื่มที่สะอาด ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าสะอาดดื่มหรือต้องใช้เวลาเดินอย่างน้อย 30 นาที (ไป-กลับ) 
ที่จะไปถึงแหล่งน้ า 

1/18 

ไฟฟ้า ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1/18 
สภาพที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยที่มีพื้น หลังคา หรือฝาบ้าน ท าจากวัสดุทางธรรมชาติ หรือวัสดุที่ยัง

ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงใด ๆ  
1/18 
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิต ิ(ต่อ) 
มิติ ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ทรัพย์สิน ครัวเรือนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งของชิ้นเล็กอย่างน้อย 1 ชิ้น (วิทยุ โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น รถเข็นสัตว์ จักรยาน และโทรศัพท์) และไม่มีรถยนต์ หรือ
รถบรรทุก 

1/18 

ที่มา: The 2019 Global Multidimensional Poverty Index (MPI). http://hdr.undp.org/en/2018-MPI 
 

 การจัดเก็บ ไมเ่ป็นประจ า โดยเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2553 และล่าสุดในปี 2562 
  

ในภาพรวม พบว่าดัชนีชี้วัดในประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมทั้งหมดเป็นตัวชี้วัด
เดียวกับที่ใช้ในการประเมินผลในต่างประเทศและในระดับสากล 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกันหรือ

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

ประเด็นความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม 

รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้ อยเพิ่ มขึ้ นอย่ าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง 

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่
ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 
กรณี ได้แก ่(1) เจ็บป่วย (2) คลอด
บุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/
พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน  
(8 )  ผู้ อยู่ ในอุ ปการะ และ  
(9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

17000101 ร้อยละ x / 
เพื่อประเมิน

ความก้าวหน้า
ของการให้ความ

คุ้มครองทาง
สังคม 

Social Progress 
Index 

• ค านิยาม ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม  
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 
• การจัดเก็บ ทุก ๆ 1-3 ปี โดยเริ่มเผยแพร่
ครั้งแรกในปี 2548 จนถึงปี 2558 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development 

Bank: ADB) 

x / 
เพื่อประเมินการ
ให้ความคุ้มครอง

ทางสังคม 

Social 
Protection 
Platform 

• ค านิยาม ตามแต่ประเภทการคุ้มครอง 
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 
• การจัดเก็บ ทุกๆ 2-3 ปี 2010-11, 2014-
15 และ 2017-19 

ILO 

แผนย่อยการคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐาน
และหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้ รั บการคุ้ มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่  
(1) เจ็บป่ วย (2) คลอดบุตร  
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ  
(5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือ
บุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน  
(8 )  ผู้ อยู่ ในอุ ปการะ และ  
(9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

17010101 ร้อยละ x / 
เพื่อประเมินการ
ให้ความคุ้มครอง

ทางสังคม 

Social 
Protection 
Platform 

• ค านิยาม ตามแต่ประเภทการคุ้มครอง 
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 
• การจัดเก็บ ทุกๆ 2-3 ปี 2010-11, 2014-
15 และ 2017-19 

ILO 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกันหรือ

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่อยมาตรการแบบ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ
กลุ่ม 

มีระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย
มิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

17020101 - ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

/ 
เพื่อประเมิน
ความยากจน
ในมิติต่าง ๆ  

 

ดัชนีความยากจน
แบบหลากหลายมิติ 
(Multidimensional 
Poverty Index: MPI) 

• ค านิยาม ความยากจนในมิติสุขภาพ 
การศึกษา และมาตรฐานความเป็นอยู่ 
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 10 
ตัว 
• การจัดเก็บ ไม่เป็นประจ า โดยเริ่มเผยแพร่
ครั้งแรกในปี 2553 และล่าสุดในปี 2562 

UNDP  

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคลอ้งกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผลึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 6 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
ประเด็นความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม  

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรไทยทั้ งหมดที่ ได้ รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง 
ทางสั งคมอย่ างน้อย  9 กรณี  ได้ แก่  (1)  เจ็บป่ วย (2)  คลอดบุตร (3)  ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน 
(8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 

 /  / 

สัดส่วนประชากรไทยท้ังหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์   /  
สัดส่วนประชากรไทยอายุ 20-29 ปีที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน    / 
สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด (0 – 6 ปี) 

   / 

สัดส่วนของประชากรไทยที่ประสบภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ    / 
สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่ได้รับความคุ้มครองหรือ
หลักประกันในกรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง บาดเจ็บจากการท างาน และเสียชีวิต  
ที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ 

   / 

สัดส่วนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกัน 
ในด้านรายได้ 

   / 

สัดส่วนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพที่ ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้า 
แบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

  /  
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนย่อยการคุ้มครองทาง
สั งคมขั้ นพื้ นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

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

 /   

ภายใต้กลุ่มเปราะบาง สัดส่วนของประชากรเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 

   / 

สัดส่วนของประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)    / 
ภายใต้กลุ่มด้อยโอกาส สัดส่วนของประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ    / 

สัดส่วนของประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐใน
ทุกมิต ิ

   / 

แผนย่อยมาตรการแบบ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ /  /  

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย  
(2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (17) 
เป้าหมาย: คนไทยทุกคนได้รบัการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
Code 17000101: ตัวชี้วัดสัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครวัหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_1: สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์ 
Code 17000101_2: สัดส่วนประชากรไทยอายุ 20-29 ปี ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
Code 17000101_3: สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) 
Code 17000101_4: สัดส่วนประชากรไทยที่ประสบภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
Code 17000101_5: สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในกรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง บาดเจ็บจากการท างาน และ
เสียชีวิต ที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ 
Code 17000101_6: สัดส่วนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในด้านรายได ้
Code 17000101_7: สัดส่วนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ยังไม่มีการก าหนดนิยามของการคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ไม่มี 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 5 17 78 
Measurable 5 9 86 
Controllable 5 20 75 
Affordable 5 20 75 
Comparable 5 21 74 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรมีนิยามการสร้างดัชนี การจัดเก็บข้อมูล และการวัดผลที่ชัดเจน 
 การน ามาตรการคุ้มครองขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor Organization: ILO) มาใช้กับประชากรไทยทุกคนอาจไม่เหมาะสม 

เพราะอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือการใช้สิทธิอื่นนอกเหนือจากน้ี 
 ข้อมูลที่ใช้ยังไม่มีการจัดเก็บในประเทศไทย รวมถึงยังขาดหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านนี้ 
 ควรให้ส านักงานประกันสังคมสร้างภาคีเครือข่ายในการหารือเรื่องการคุ้มครองทางสังคมและวางแผนด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 จ าแนกประเภทความคุ้มครองใหม่ให้ครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรในแต่ละกลุ่มอาย ุ
 เปลี่ยนดัชนีรวมที่วัดความคุ้มครองรวม 9 กรณี โดยให้แยกประเมินเป็นรายกรณีไป 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการหารือเชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของ
มนุษย์ ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดควรแยกวัดตามรายกรณี และหลักประกันขั้นพื้นฐานควรวัดจากสวัสดิการหรือบริการสังค มที่คนไทยทุกคน 
ควรได้รับตลอดช่วงชีวิต  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้นใหม่ ในปัจจุบัน มีข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มพร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อน าไปก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาน าเสนอตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 7 ตัว เพื่อใช้ทดแทนตัวช้ีวัดเดิม 1 ตัวที่เป็นตัวช้ีวัดรวมและเน้นการคุ้มครองและการให้หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพแก่ประชากรวัยแรงงาน ตัวชี้วัดที่น าเสนอใหม่นี้จะประเมินประเภทความคุ้มครองเป็นรายกรณี/บริการ โดยพิจารณาว่าประชากรไทยทุกคนในทุกช่วงวัยและ
ทุกเพศสภาพ ควรจะต้องได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานอะไรบ้างในตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้สมกับความเป็นมนุษย์  
ซึ่งที่ปรึกษาได้ข้อสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้าหารือกับหน่วยงานขับเคลื่อนหลักว่า  ความคุ้มครองและ
หลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับตลอดช่วงชีวิต1 ควรประกอบไปด้วย 

 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ และการด ารงชีวิต 

 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 12 ปี  
 การได้รับความช่วยเหลือเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก 
 การได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยอันเนื่องจากการกระท าของมนุษย ์

                                           
1 รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายบท ก 
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 การได้รับความคุ้มครองและหลักประกันรายได้ส าหรับ (1) ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน แต่ไม่สามารถท างานหาเงินมาเลี้ยงตนเองและ/หรือครอบครัวได้อย่าง
เพียงพอ (2) ผู้สูงอายุ และ (3) ผู้พิการ 

เนื่องด้วยประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในเรื่องการให้ความคุ้มครองทางสุขภาพแบบถ้วนหน้าแก่ประชาชน รวมไปถึงการให้หลักประกันด้านรายได้ 
แก่ผู้สูงอายุ ส่งผลให้ตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จอย่างถ้วนหน้าในอีกไม่นาน  ด้วยเหตุนี้ ที่ปรึกษาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนตัวชี้วัด 
เป็นระยะ ๆ โดยอาจน ามิติด้านการเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือ และด้านคุณภาพของบริการหรือความพึงพอใจ มาร่วมประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับค่าของตัวชี้วัดที่ค านวณได้ในปีแรกที่มีข้อมูลเพิ่มเติม โดยอาจพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ในแต่ละปี ตามระดับความเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_1: สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย ์
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศ โดยบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทยประกอบด้วย 3  
ระบบใหญ่ ได้แก่ (1) สิทธิสวัสดิการของข้าราชการ (2) สิทธิของระบบประกันสังคม และ (3) สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์ 

=
จ านวนประชากรไทยที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 ระบบ

จ านวนประชากรไทยทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขบัเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนประชากรไทย
ทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึง
บริ การสาธารณสุ ข
และการแพทย์ 

จ านวนประชากรไทยที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 ระบบ 
จ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการของ
ข้าราชการ 

คน /  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราย 2 ปี 

จ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิของระบบ
ประกันสังคม 

คน /  ส านักงานประกนัสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราย 2 ปี 

จ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

คน /  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราย 2 ปี 

จ านวนประชากรไทยทั้งหมด คน /  - กระทรวงมหาดไทย รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 ระบบ 
จ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ  5,679,965    4,973,958    4,782,032    4,482,739   
จ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิของระบบประกันสังคม  10,183,530    10,844,015    11,590,897   12,100,609   
จ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  49,298,203    49,832,538    51,118,372    51,552,337   
จ านวนประชากรไทยทั้งหมด 64,785,909  65,729,098  66,188,503  66,558,935  

ที่มา: ข้อมูลสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข จากการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ (รวมแรงงานต่างด้าว) ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
       ข้อมูลจ านวนประชากรไทยทั้งหมด จากระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่มีสิทธิ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการแพทย์ 

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน* - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหต:ุ * ผู้วิจัยไม่ได้ด าเนินการค านวณผลงานของตัวชี้วัด เนื่องจากจ านวนประชากรไทยที่ได้รับสิทธิของระบบประกันสังคม รวมจ านวนแรงงานต่างด้าวด้วย  
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_2: สัดส่วนประชากรไทยอายุ 20-29 ปีที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและ  
สายอาชีวศึกษา2 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยอายุ 20-29 ปทีี่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

=
จ านวนประชากรไทยอายุ 20-29 ปีที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนประชากรไทยอายุ 20-29 ปีขึ้นไปทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนประชากรไทยอายุ 20-29 ปี
ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนประชากรไทยอายุ 20-29 ปี
ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คน  / กระทรวงศึกษาธิการ โครงการส ารวจสถานการณ์เด็ก
และสตรีในประเทศไทย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราย 4 ป ี

จ านวนประชากรไทยอายุ 20-29 ปี
ทั้งหมด 

คน /  - กระทรวงมหาดไทย รายปี 

                                           
2 การก าหนดกลุ่มอายุ 20-29 ปี อ้างอิงจาก ตัวชี้วัดอัตราการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Upper Secondary Completion Rate) จากฐานข้อมูล World Inequality Database on Education 
จัดท าโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (UNESCO) 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยอายุ 20-29 ปีที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - - - - - 
จ านวนประชากรไทยอายุ 20-29 ปีทั้งหมด 9,433,984 9,403,556 9,475,784 9,538,772 9,613,868 9,615,066 9,542,110 - 

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทย
อายุ 20-29 ปีที่ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน* - - 58.0 - - - 65.0 - - - - - - 

หมายเหตุ: *ผลการด าเนินงานมาจากตัวชี้วัดอัตราการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Upper Secondary Completion Rate) ในฐานข้อมูล World Inequality 
Database on Education ของ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (UNESCO) 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_3: สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( Child Support Grant)  
จะครอบคลุมส าหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี (0-6 ปี) โดยจ่ายเงินอุดหนุนเป็นจ านวน 600 บาท/เดือน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อายุ 0 – 6 ปี) 

=

 
จ านวนประชากรไทยวัยเด็ก (อายุ 0-6 ปี) ที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเมื่อแรกเกิด  

จ านวนประชากรไทยวัยเด็ก (อายุ 0-6 ปี)
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกบัผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุนเพื่อ 

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0-6 ปี) 

จ านวนประชากรไทยวัยเด็ก (อายุ 0-6 ปี)  
ที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเมื่อแรกเกิด 

คน  / กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรไทยวัยเด็ก (อายุ 0-6 ปี) คน /  - กระทรวงมหาดไทย รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยวัยเด็ก (อายุ 0-6 ปี) ที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดู
เมื่อแรกเกิด 

- - - - - - - - 

จ านวนประชากรไทยวัยเด็ก (อายุ 0-6 ปี) 5,353,577 5,288,766 5,203,829 5,097,040 5,003,327 4,855,242 4,659,730 - 
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็ก 
ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ / 
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด (0-6 ปี) 

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_4: สัดส่วนประชากรไทยที่ประสบภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยที่ประสบภัย หมายถึงประชากรที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า เป็นต้น และภัยที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าของมนุษย์ เช่น สงคราม จนได้รับความยากล าบากในการใช้ชีวิต และจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยที่ประสบภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

=
จ านวนประชากรไทยที่ประสบภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

จ านวนประชากรไทยที่ประสบภัยทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนประชากรไทยที่
ประสบภัย ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

จ านวนประชากรไทยที่ประสบภัย 

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
คน  / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรไทยที่ประสบภัย
ทั้งหมด 

คน  / - กระทรวงมหาดไทย ไม่ปรากฎ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยที่ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ - - - - - - - - 
จ านวนประชากรไทยที่ประสบภัยทั้งหมด - - - - - - - - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทยที่ประสบภัย 
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_5: สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในกรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง บาดเจ็บจากการท างาน และ
เสียชีวิตที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยในวัยแรงงานทั้งหมด (อายุระหว่าง 15-59 ปี) ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในกรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง บาดเจ็บจากการการท างาน  
(รวมกรณีพิการ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หรือทุพพลภาพ) และเสียชีวิต ที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได ้
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในกรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง การบาดเจ็บจากการท างาน และเสียชีวิต 
ที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ 

=

จ านวนประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและได้รับความคุ้มครอง
ในกรณี i

จ านวนประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีบทบาททางเศรษฐกิจทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สั ดส่ วนประชากรไทยวั ย
แรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่
ได้ รั บความคุ้ มครองหรื อ
หลักประกันในกรณีว่างงาน
หรือเลิกจ้าง บาดเจ็บจากการ
ท างาน และเสียชีวิต ที่ส่งผล
ให้ไม่สามารถท างานได้ 

จ านวนประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและได้รับความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ 
กรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง 
จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์/ 
เ งิ น ช ด เ ช ย จ า ก ก า ร ว่ า ง ง า น  ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 33 

คน  / กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกนัสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

ไม่ปรากฎ 

กรณีบาดเจ็บจากการท างาน 
จ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐที่ ได้รับ 
ความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากการท างาน 

คน  / กระทรวงแรงงาน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนผู้ประกันตน ที่ได้รับความคุ้มครองกรณี
บาดเจ็บจากการท างาน ภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกันสังคมมาตรา 33 

คน  / กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกนัสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

ไม่ปรากฎ 

กรณีเสียชีวิต 
จ านวนข้าราชการพลเรือน และข้าราชการ
บ านาญที่ได้รับความคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ 
เมื่อเสียชีวิต 

คน  / กระทรวงแรงงาน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนผู้ประกันตน ที่ได้รับความคุ้มครอง/สิทธิ
ประโยชน์เมื่อเสียชีวิต ภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40 

คน  / กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกนัสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรไทยอายุ 15-59 ปี ที่มีบทบาท 
ทางเศรษฐกิจทั้งหมด 

คน /  - กระทรวงมหาดไทย รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและได้รับความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ 
กรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง 
จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์/เงินชดเชยจากการว่างงาน 
ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 33 

- - - - - - - - 

กรณีบาดเจ็บจากการท างาน 
จ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐที่ ได้รับความคุ้มครองกรณี
บาดเจ็บจากการท างาน 

- - - - - - - - 

จ านวนผู้ประกันตน ที่ ได้รับความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บจาก 
การท างาน ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 33 

- - - - - - - - 

กรณีเสียชีวิต 
จ านวนข้าราชการพลเรือน และข้าราชการบ านาญที่ ได้ รับ 
ความคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์เมื่อเสียชีวิต 

- - - - - - - - 

จ านวนผู้ประกันตน ที่ ได้ รับความคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ 
เมื่อเสียชีวิต ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33 39 
และ 40 

- - - - - - - - 

จ านวนประชากรไทยอายุ 15-59 ปี ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ
ทั้งหมด 

43,206,670 43,112,004 43,144,297 43,206,411 43,181,734 43,097,272 42,996,625 42,845,915 

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน 
(อายุ  15 -59 ปี )  ที่ ไ ด้ รั บความ
คุ้มครองหรือหลักประกันในกรณี
ว่างงานหรือเลิกจ้าง 

เป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 

สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน 
(อายุ  15 -59 ปี )  ที่ ไ ด้ รั บความ
คุ้มครองหรือหลักประกันในกรณี 
บาดเจ็บจากการท างาน 

เป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 

สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน 
(อายุ  15 -59 ปี )  ที่ ไ ด้ รั บความ
คุ้มครองหรือหลักประกันในกรณี
เสียชีวิต 

เป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_6: สัดส่วนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในด้านรายได้ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมดได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในด้านรายได้ โดยการคุ้มครองหรือหลักประกันในด้านรายได้ของผู้สู งอายุ ได้แก่  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และบ าเหน็จบ านาญจากระบบประกันสังคมภายใต้มาตรา 33 39 และ 40  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันในด้านรายได้ 

=    
จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้ความคุ้มครองหรือหลักประกันในด้านรายได้

จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนประชากรไทย
อายุ  60 ปีขึ้ นไปที่
ได้รับความคุ้มครอง
หรือหลักประกันใน
ด้านรายได ้

จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้เบี้ยยังชีพ คน /  กรมกิจการผู้สูงอายุ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์  
และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

รายปี 

จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับบ าเหน็จ/
บ านาญ จากระบบประกันสังคม 

คน /  ส านักงานประกนัสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานประกนัสังคม  
กระทรวงแรงงาน 

รายปี 

จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับบ าเหน็จ/
บ านาญข้าราชการ (ส่วนกลาง ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าของรัฐ) 

คน  / กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด คน /  - กระทรวงมหาดไทย รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้เบี้ยยังชีพก 7,309,041 7,664,599 7,774,763 8,021,853 8,158,313 8,380,749 9,093,916 - 
จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับบ าเหน็จ/บ านาญ จากระบบประกันสังคมข 175,228 236,198 181,694 344,937 443,875 459,140 525,627 - 
จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ ได้รับบ าเหน็จ/บ านาญข้าราชการ 
(ส่วนกลาง ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าของรัฐ) 

- - - - - - - 
- 

จ านวนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมดค 8,734,101 9,110,754 9,455,777 9,802,080 10,225,322 10,666,803 11,136,059 - 
ที่มา: ก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       ข ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
       ค ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทยอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ที่ได้รับความคุ้มครองหรือ
หลักประกันในด้านรายได้ 

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน  
Code 17000101_7: สัดส่วนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพทั้งหมดที่ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ โดยโครงการเบี้ยความพิการถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ
นั้น บริหารจัดการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 
พ.ศ. 2550 โดยผู้พิการที่มีบัตรประจ าตัวผู้พิการ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการจ านวน 1,000 บาท/คน/เดือน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

=

 
จ านวนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพ ที่ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

จ านวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนประชากรไทย
ผู้พิการ/ทุพพลภาพ  
ที่ได้รับเบี้ยความพิการ
ถ้วนหน้าแบบไม่ต้อง
จ่ายเงินสมทบ 

จ านวนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพล
ภาพที่ได้รับเบี้ยความพิการถ้วนหน้า
แบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

คน /  กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

โครงการส ารวจความพิการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราย 5 ปี 

จ านวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพ
ทั้งหมด 

คน /  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยความพิการ
ถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบก 

- - - - 1,617,750 - - - 

จ านวนประชากรที่ทุพพลภาพ/พิการทั้งหมดข 1,327,467 1,484,647 1,634,560 1,740,816 1,725,601 1,867,219 1,947,218 2,015,385 
ที่มา:  ก ข้อมูลจากโครงการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
        ข สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรไทย 
ผู้พิการ/ทุพพลภาพที่
ได้ รับ เบี้ ยความพิการ
ถ้ วนหน้ าแบบไม่ต้ อง
จ่ายเงินสมทบ 

เป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) - - - - 86.64 - - - - - - - - 
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แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย: คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
Code 17010101: ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่  
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจาก
การท างาน (ร้อยละ) 
 

ตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน ภายใต้กลุ่มเปราะบาง  
Code 17010101_1: สัดส่วนของประชากรเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 
Code 17010101_2: สัดส่วนของประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
ตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน ภายใต้กลุ่มด้อยโอกาส 
Code 17010101_3: สัดส่วนของประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
Code 17010101_4: สัดส่วนของประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิติ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ยังไม่มีนิยามของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ไม่มี 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 0 14 86 
Measurable 0 14 86 
Controllable 0 19 81 
Affordable 0 19 81 
Comparable 0 20 80 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรนิยามกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบางให้ชัดเจนว่าหมายถึงใครบ้าง 
 การใช้ดัชนีตัวเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศอาจไม่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ เนื่องจากความต้องการที่แตกต่างกัน ควรพิจารณาการคุ้มครองด้านอื่น ๆ เพิ่มด้วย 

เช่น การคุ้มครองภัยทางสังคม 
 ควรพิจารณาเป็นรายมิติส าหรับคนกลุ่มนี้ 
 การคุ้มครอง 9 กรณีอาจไม่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีความต้องการด้านอ่ืน ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย 
 เสนอให้ใช้ SDG 1.3.1 ร่วมกับข้อมูลจาก พม. 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ยังไม่เหมาะสม ควรให้ค านิยามของค าว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบางให้ชัดเจน และปรับวิธีการวัดความคุ้มครองทั้ง 9 กรณี มาเป็นการวัดความคุ้มครอง

เป็นรายกรณี หรือเพิ่มเติมการคุ้มครองอ่ืน ๆ หากมีความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในแผนแม่บทหลัก) 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการหารือเชิงลึกกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

ตัวชี้วัดควรแยกกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสออกจากกัน และระบุนิยามให้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มค รองและหลักประกันทางสังคม 
ขั้นพื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ทางทีมที่ปรึกษาจึงได้จ าแนกตัวช้ีวัดใหม่ออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งเป็นการก าหนดมาจากกลุ่มประชากรเป้าหมายภายใต้ตัวช้ีวัดหลัก  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นตัวช้ีวัดที่จัดท าขึ้นใหม่ ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมได้ 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาได้ก าหนดนิยามของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มด้อยโอกาส ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะตามความเห็นที่ได้จากการหารือจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง และ 
การทบทวนนิยามที่ก าหนดขึ้นใช้ในหน่วยงานต่างๆ (เอกสารแนบท้ายบท ข) โดยค านึงถึงสถานการณ์ความเป็นจริง ความครอบคลุม และความสามารถใน การวัดได้  
ได้ข้อสรุปนิยามดังนี้ ความเปราะบาง หมายถึงสภาพหรือสถานะที่บุคคลจะได้รับความเสียหายหรืออันตรายทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือสุขภาพกายและใจ หากไม่ได้รับ
การป้องกันดูแล ดังนั้น กลุ่มเปราะบาง จึงหมายถึง กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะเปราะบาง ซึ่งในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่ต้องการการคุ้มครองดูแล
เป็นพิเศษหรือมากกว่าเพื่อให้ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานครบถ้วน เช่น ประชากรวัยเด็กที่ควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ได้รับหรือไม่สามารถเข้าถึงเนื่องจากปัจจัยอื่น 
เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น 

ส าหรับ กลุ่มด้อยโอกาส หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เข้าไม่ถึงความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับและต้องการความช่วยเหลือ โดยภายใต้แผนย่อย 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ที่ปรึกษาน าเสนอตัวชี้วัดใหม่ทั้งหมด 4 ตัว แบ่งเป็นตัวชี้วัดภายใต้กลุ่มเปราะบาง  
2 ตัว และตัวชี้วัดภายใต้กลุ่มด้อยโอกาส 2 ตัว อย่างไรก็ดี ในอนาคต อาจมีสถานการณ์ที่ส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ในความเปราะบางหรือด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น จึงควรมี 
การทบทวนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
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ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับค่าของตัวชี้วัดที่ค านวณได้ในปีแรกที่มีการเก็บข้อมูล โดยอาจพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในแต่ละปี ตามระดับความเหมาะสม 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน ภายใต้กลุ่มเปราะบาง  
Code 17010101_1: สัดส่วนของประชากรเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรเด็ก/เยาวชนไทย อายุระหว่าง 6-18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา โครงการอาหารกลางวัน หรือเครื่องแบบนักเรียนและแบบเรยีน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนของประชากรเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 

=
จ านวนเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี ที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา

จ านวนเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของประชากรเด็ก/เยาวชน
ไทย อายุ 6-18 ปีที่มาจากครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา 

จ านวนเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี ที่มา
จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการ
สนับสนุนทางด้านการศึกษา 

คน  / ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปีที่มา
จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 

คน  / กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ไม่ปรากฎ 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี ที่มาจากครอบครัวผู้มี 
รายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 

- - - - - - - - 

จ านวนเด็ก/เยาวชนไทย อายุ 6 -18 ปีที่มาจากครอบครัวผู้มี 
รายได้น้อยทั้งหมด 

- - - - - - - - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ดส่ วนของประชากร เด็ ก /
เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี ที่มา
จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  
ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย  - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน ภายใต้กลุ่มเปราะบาง  
Code 17010101_2: สัดส่วนของประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ ประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่พิการ/ทุพพลภาพ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือมีภาวะ 
ติดเตียง มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลระยะยาวในด้านบริการสาธารณสุข และสังคม 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนของประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการดูแลระยะยาว (Long term care) 

=
จ านวนประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการดูแลระยะยาว

จ านวนประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของประชากรไทยที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการดูแล
ระยะยาว (Long term care) 

จ านวนประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ได้รับ
การดูแลระยะยาว 

คน  / กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ  
และกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด คน  / กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไม่ปรากฎ 
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลระยะยาว - - - - - - - - 
จ านวนประชากรไทยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด - - - - - - - - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนของประชากรไทยที่
อยู่ ในภาวะพึ่งพิง ที่ ได้รับ
การดูแลระยะยาว (Long 
Term Care)  

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน ภายใต้กลุ่มด้อยโอกาส 
Code 17010101_3: สัดส่วนของประชากรไทย ที่ไรท้ี่พึ่ง หรือเร่ร่อน ทีไ่ด้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรไทยที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน หมายถึง ประชากรไทยที่ถูกทอดทิ้ง ก าพร้า ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน หรือขอทาน ที่ต้องการ หรือจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ได้แก่ การได้รับการดูแลในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ ได้รับการฝึกอาชีพ ได้รับการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ หรือได้รับเป็นบุตรบุญธรรม  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนของประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

=
จ านวนประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

จ านวนประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของประชากรไทย 
ที่ ไ ร้ ที่ พึ่ ง  ห รื อ เ ร่ ร่ อ น  
ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

จ านวนประชากรไทยที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน  
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

คน  / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน 
ทั้งหมด 

คน  / กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ไม่ปรากฎ 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ - - - - - - - - 
จ านวนประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ทั้งหมด - - - - - - - - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนของประชากรไทย 
ที่ ไ ร้ ที่ พึ่ ง  ห รื อ เ ร่ ร่ อ น  
ที่ ได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ปรับเปลีย่น และมกีารทดแทน ภายใต้กลุ่มด้อยโอกาส 
Code 17010101_4: สัดส่วนของประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิต ิ
นิยามของตัวชี้วัด  

ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พ้ืนที่สูง หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิติ เช่น บริการด้านสาธารณสุข หรือการศึกษา นอกจากนี้บริการของรัฐ  
ยังรวมถึงความช่วยเหลือจ าเป็นที่จะต้องได้รับจากรัฐ เช่น การพัฒนาอาชีพ หรือการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยประชากรดังกล่าวครอบคลุมทั้งประชากรไทย 
และผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนของประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิติ 

=
จ านวนประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิติ

จ านวนประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ทั้งหมด
×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของประชากรในพื้นที่
ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา 
ชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐใน
ทุกมิต ิ

จ านวนประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง 
หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิต ิ

คน  / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

ไม่ปรากฎ 

จ านวนประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง 
หรือชาวเขา ทั้งหมด 

คน  / กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ไม่ปรากฎ 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 53 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐในทุกมิต ิ - - - - - - -  
จ านวนประชากรในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา ทั้งหมด - - - - - - -  

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนของประชากรในพื้นที่
ห่างไกล พื้นที่สูง หรือชาวเขา 
ชาวเขา ที่เข้าถึงบริการของรัฐ
ในทุกมิต ิ

ค่าเป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปญัหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมาย: มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 
Code 17020101: ตัวชี้วัดดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ความยากจนหลายมิติพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ใช้วิธีการค านวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งคิดค้นโดย Oxford Poverty & Human Development Initiative 
และ United Nation Development Program ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้น ามาปรับใช้กับประเทศไทย โดยอาศัย
หลักการที่ว่า คนจน คือ ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่าง ๆ 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้าน การเงิน ด้านความเป็นอยู่ และ 
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ แล้วน ามาค านวณสัดส่วนคนจนเป้าหมาย โดยนิยามจ านวนคนจนเป้าหมายว่า เป็นจ านวนคนจนในฐานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เทียบกับจ านวนคนที่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งหมด 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 0 0 100 
Measurable 0 0 100 
Controllable 0 19 81 
Affordable 0 19 81 
Comparable 0 19 81 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรนิยามความหมายของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือให้ชัดเจน 
 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย เป้าหมายต้องการวัดระบบและกลไก แต่ตัวช้ีวัดเป็นการวัดผลลัพธ ์
 ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนนอกจาก จปฐ. 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของแผนนี้เน้นการสร้างกลไก/กระบวนการ ซึ่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการนั้นสามารถวัดได้ด้วยตัวชี้วัด 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผลผลิต และ 

ระดับผลลัพธ์ ด้วยตัวช้ีวัดของเป้าหมายต้องการวัดความส าเร็จที่ระดับผลลัพธ์ ดังนั้นตัวชี้วัดเดิมซึ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการจึงมีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการหารือเชิงลึกกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความเห็นสอด คล้องกันว่า 

เป้าหมายกับตัวชี้วัดเป็นการวัดคนละระดับ เป้าหมายเป็นการวัดในเรื่องของกระบวนการ แต่ตัวชี้วัดเป็นการวัดที่ผลลัพธ์ อย่างไรก็ตามห น่วยงานที่รับผิดชอบเห็นว่า 
ยังสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ได้ แต่หน่วยงานจะต้องเข้าใจถึงภารกิจ เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

แม้ว่าตัวชี้วัดดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ  จะมีความเหมาะสม เพราะสามารถประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิตได้ อย่างไรก็ดี ในระหว่าง 
การด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจก าหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อประเมินถึงความส าเร็จในการสร้างระบบหรือกลไกขึ้นมา โดยตัวชี้วั ดดังกล่าวอาจเป็นตัวชี้วัดด้านเวลา 
หรือตัวชี้วัดในด้านของการมีแผนการปรับปรุงระบบหรือกลไกให้มีความทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ  
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนเดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะบรรลุผล 
 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีความยากจนแบบ
ห ล า ก ห ล า ย มิ ติ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

จ านวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติด้านสุขภาพ 

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จากกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลผู้
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จาก

กระทรวงการคลัง 

รายปี 

จ านวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติด้านการศึกษา 

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

จ านวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติด้านการเงิน 

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

จ านวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติด้านความเป็นอยู ่

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

จ านวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

จ านวนคนจนจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

จ านวนคนที่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งหมด  

คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 57 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนคนจนจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ไปลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ 

- - - - 1,702,499 1,336,145 983,316 - 

จ านวนคนที่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งหมด  - - - - 35,999,061 36,647,817 36,893,084 - 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีความยากจนแบบ
ห ล า ก ห ล า ย มิ ติ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ (ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภาย ใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 
แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม 

- - - - - ลดลงร้อยละ 10 ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน - - - - 4.73 3.65 2.67 - -   - - 
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