
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขั้นของการอยู่รอด 
 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

 1.1 ให้เงินสนับสนุน/สงเคราะห์เพ่ือบรรเทา 
ความยากล าบาก 

2.1 ให้เงินสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 3.1 ผลักดันให้ทุกคนเข้าถงึหลักประกันทางสุขภาพ 4.1 จัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ไร้ที่พ่ึงและผู้สูงอายุ 
5.1 จัดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการ

ให้ค าปรึกษาเร่ืองเร่งด่วน 

อย
ู่รอ

ด 

 
1.1.1 เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
- 6 ป ีส าหรับเด็กทีอ่ยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้
น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี่ย 
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยจะไดร้ับ
เงินอุดหนุน เดือนละ 600 บาท/คน  
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน)  

 
 

2.1.1 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน 
แบบมีเงื่อนไขแกน่ักเรียนยากจนพิเศษ  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและค่าครองชีพ 
3,000 บาท/คน/ปี โดยเง่ือนไข คือ ผู้ทีไ่ด้รับ
ทุนต้องรักษาอัตราการเข้าเรียนใหสู้งกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด ซึ่งใช้
วิธีการคัดกรองแบบวัดรายได้ทางอ้อม  
โดยประเมินจาก  
(1) ข้อมูลรายได้เฉลีย่สมาชิกครัวเรือน  
(ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน) และ  
(2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน (ภาระ
พึ่งพิงของครัวเรือน/ ยานพาหนะในครัวเรือน/ 
ที่ดินท าการเกษตร/ แหล่งไฟฟ้าหลัก/ 
ประเภทที่อยู่อาศัย/ สภาพที่อยู่อาศัย/  
ของใช้ในครัวเรือน/ แหล่งน้ าดื่ม น้ าใช้)  
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 

3.1.1 ระบบหลักประกันสขุภาพถ้วน
หน้า คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งครอบคลุมชุดสิทธิ
ประโยชน์ท้ังบริการผู้ป่วยนอกใน ทันตกรรม 
ค่ายา/เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและห้องสามัญ 
ค่าคลอดบุตรชดเชย แต่ต้องไปรับบริการ 
ที่สถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนคู่สญัญาที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ีตนขึ้นทะเบียนด้วยเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์ในสถานพยาบาลและในชุมชน 
บริการดูแลระยะท้ายในชุมชนด้วย  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.1.1 สถานสงเคราะห์ส าหรับคนไร้ที่พ่ึง 
จัดหาที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งฝึกอาชีพให้ 
กลุ่มคนไม่มีที่พ่ึง โดยอุปการะคนไร้ที่พึ่ง  
3 ประเภท คือ  
(1) คนเร่ร่อน ที่ไม่มีที่อยู่อาศยัเป็นหลักแหล่ง  
(2) คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปญัหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
(3) คนขอทาน  
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 

 

5.1.1 สายด่วนการบริการภาครัฐ  
และบริการทางสังคม (Hotlines)  
เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถ 
แจ้งข่าวร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือได้ 
อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) รับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ ศูนยเ์อราวณั สายด่วน 
1646 (กรุงเทพมหานคร) เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้  สภาทนายความ 
สายด่วน 1167 : ปรึกษาปัญหากฏหมาย
ฟรี และศูนย์พิทักษ์ เด็ก เยาวชน และสตรี 
สายด่วน 1192 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

 
 

 

1.1.2 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
ส าหรับเด็กในครอบครัวยากจน ซึง่เป็นเด็ก
แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี หรืออยู่ระหว่าง
การศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะไดร้ับ
การช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท/คน 
กรณีเด็กมากกว่า 1 คน สามารถช่วยเหลือ
ได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครอบครัว  
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 

 
2.1.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค (ของ กสศ.) 
กลุ่มช่วงช้ันรอยต่อ ในช่วงโควิด-19 
(อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในการเตรยีมความ
พร้อมศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 อัตราคนละ 800 บาท  
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
3.1.2 สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของ
แรงงานในระบบประกันสังคม  
ส าหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 
ครอบคลุมการตรวจสุขภาพ บริการผู้ป่วย
นอกใน ทันตกรรม ค่า /ยาเวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและห้องสามัญ ชดเชยกรณีคลอด
บุตร ตาย พิการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล บริการ
ดูแลระยะท้ายในสถานพยาบาล โดยสามารถ
รับบริการที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนท่ี
ผู้ประกันตนเลือกขึ้นทะเบียนด้วย หรือ
สถานพยาบาลเครือข่ายที่ก าหนด  
(ส านักงานประกันสังคม) 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 สถานสงเคราะห์คนชรา  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ  ่ให้บริการและการดูแลผูสู้งอายุ 
ที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือขาด 
ผู้อุปการะหรือผูดู้แล ผ่านศูนย์พัฒนาการ
จัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 

5.1.2 คลินิกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
ให้ค าแนะน าปรึกษา ประสานเรื่องกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และแก้ไขปญัหา
ของสมาชิกในชุมชนในเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงท ี

     3.2 การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและจัดหา 4.2 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม   

4 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

สิ่งของทีจ่ าเป็นส าหรับการดูแลรักษา 
 

 

 

1.1.3 เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็ก
ในครอบครัวอุปถัมภ์  
• เงินช่วยเหลือส าหรับเด็กอายุ 0-18 ปี 
เดือนละ 2,000 บาท/เด็ก 1 คน และ 
การช่วยเหลือเป็นสิ่งของตามความจ าเป็น
เดือนละไมเ่กิน 500 บาท/เด็ก 1 คน 
• กรณีอุปการะเด็กมากกว่า 1 คน จะไดร้ับ
เงินช่วยค่าเลี้ยงดเูด็ก วงเงินไมเ่กินเดือนละ 
4,000 บาท และการช่วยเหลือเปน็สิ่งของ
ตามความจ าเป็นเดือนละไมเ่กิน 1,000 บาท 
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 

 

2..1.3 การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงโควิด-19  
เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษา
ทั้งสายสามญัศึกษาและสายอาชีพใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ในอัตรา 
2,000 บาท/คน รวมเป็นเงินประมาณ 
21,600 ล้านบาท โดยใช้ฐานข้อมูลเรยีน 
ฟรี 15 ปี  
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา) 

 

3.2.1 สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพือ่
คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถ 
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต
และสามารถเคลื่อนยา้ยได้อย่างปลอดภัย 
แต่ไมเ่กิน 72 ช่ัวโมง  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.2.1 โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย  
โดยจะด าเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้มีรายได้น้อยที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง 
ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม และครอบครัว
ขยายที่มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากมีรายไดไ้ม่เพียงพอ โดยให้เงิน
อุดหนุนครัวเรือนละ 20,000 บาท  
อาทิ โครงการบ้านพอเพียง  
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 

 

5.1.3 แพลตฟอร์มร้องทุกข์ออนไลน์ 
เป็นแพลตฟอรม์กลางให้สามารถแจ้งขอ
ความช่วยเหลือและติดตามการใหค้วาม
ช่วยเหลือของประชาชน (โพสต์ของความ
ช่วยเหลือ และใหม้ีการโต้ตอบแจง้ว่าใคร
เข้าไปให้ความช่วยแหลือ รายงานสถานะ 
การให้ความช่วยเหลือ/ ให้มีการแจ้งเตือน
ขึ้นตามพื้นที่ ที่มีการขอความช่วยเหลือ) 

 
 

1.1.4 กองทุนคุ้มครองเด็ก  
เป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุม้ครอง
สวัสดภิาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอปุถัมภ์ของ
เด็ก โดยมีกลุม่เป้าหมาย คือ เด็กที่พึงได้รับ
การสงเคราะห์ (มาตรา 32) อาทิ เด็กเรร่่อน
หรือเด็กก าพรา้ และเด็กท่ีพึงไดร้ับการ
คุ้มครองสวสัดิภาพ (มาตรา 40) อาทิ  
เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 

 

2.1.4 การให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
แก่นักเรียนยากจนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทีจ่ าเป็น ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้
เพิ่มเติม ในส่วนท่ีไม่ไดร้ับการอุดหนุนจาก
ทุนอื่นๆ อาทิ การเรียนเสริมในวิชาที่จ าเป็น 
การฝึกอบรมเพิ่มเติมในทักษะที่ส าคัญและ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และกิจกรรม
การเรยีนรู้นอกห้องเรียนที่จะเสริมสร้าง
ทักษะแก่เด็ก 

 

3.2.2 การให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนที่มี
ผู้ป่วยเร้ือรัง ร้ายแรง และผู้สูงอายุเพ่ิมเติม 
ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ และ 
ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องจา่ยเอง
เพิ่มเตมิจากหลักประกันสุขภาพท่ีมีอยู่ 

 

4.2.2 การสร้างห้องเพ่ิมเติม หรือ
กั้นห้องเพ่ิมส าหรับบ้านที่อยู่อาศัยกัน
อย่างแออัด  
เพื่อลดความแออัดของการอยู่อาศัยที่น ามา
สู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาทิ 
สถาบันวิจัยอินเดีย แนะน าให้ก่อสร้างห้อง
เพิ่มเป็น 2 ห้อง หรือมากกว่า แก้ปัญหา
ความแออัดและท าให้มีสภาพในบา้นท่ี
เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย 

 

5.1.4 อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้น า  
ทั้งในการเป็นผู้ฟังท่ีดี และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้สามารถเป็น 
ที่พ่ึงพาแก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สามารถรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์จากลูกบ้าน ร่วมติดตามแก้ปัญหา 
และส่งต่อปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง 

         5.2 ขยายความครอบคลุมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของช่องทางการรับสิทธสิวัสดิการ 

 
 

1.1.5 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ใหแ้ก่ผู้มีอายุ  
60 ป ีขึ้นไป และไมไ่ดร้ับสวสัดิการหรือ 
สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   
• ช่วงอายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน 
• ช่วงอายุ 70-79 ปี 700 บาท/เดือน 
• ช่วงอายุ 80-89 ปี 800 บาท/เดือน 
• ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน 
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 

2.1.5 การให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
แก่ครัวเรือนยากจนที่มีเด็ก  
ซึ่งจ านวนเงินมีความครอบคลุมและ
สอดคล้องกับบริบทของครัวเรือน โดย
เงื่อนไขคือครัวเรือนต้องสนับสนุนและ
รับประกันว่าบตุรหลานของตนจะได ้
เข้าเรียนอยา่งต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างโครงการ เช่น  
โครงการ Progresa ในประเทศเม็กซิโก 
 

 

3.2.3 การสนับสนุนสิ่งของจ าเป็นให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ต้องการ
ได้รับการดูแลระยะยาว  
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้แก่
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
ระยะยาว เช่น รถเข็น ไม้เท้า เบาะนอน/  
ที่นอนลม-น้ า ผ้ายาง โต๊ะคร่อมเตียง 
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษช าระ ส าลี และ
แผ่นรองซับ 
 
 
 
 

 

4.2.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน  
อาทิ ทางเดินเข้าบ้าน พื้นที่สาธารณะ  
ให้ปลอดภัยส าหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน 

 

5.2.1 จัดต้ังพ้ืนที่ลงทะเบียนหรือจุด
อ านวยความสะดวกในการรับสิทธิ
สวัสดิการ  
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการลงทะเบียน
รับสทิธิได้ด้วยตวัเองได้ อาทิ ณ พืน้ที่ท าการ
ของ อบต. ธนาคาร โรงเรียน ศาสนสถาน 
การลงทะเบยีนคนละครึ่ง  
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 

   2.2 จัดหาอาหารกลางวนัที่มีโภชนาการครบถ้วนแก่ 3.3 ให้ความช่วยเหลือในการรับ-สง่ และเคลื่อนย้าย 4.3 ลดภาระค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับทีอ่ยู่อาศัย   



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

นักเรียน ผู้ป่วย 
 

 
1.1.6 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากล าบาก แก่ผู้สูงอายุท่ีประสบความ
เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท  
ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 
2.2.1 โครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียน  
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 21 บาท/คน/วนั 
กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรยีนทั่วประเทศ 
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน)  

3.3.1 การช่วยเหลือค่าเดินทางเพ่ือไป
รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ ไร้ที่พ่ึง  
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
(ตามเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์) สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท  
(เทศบาล อบต. อบจ.) 

 

4.3.1 การลดค่าบริการค่าน้ าและค่าไฟ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
ก าหนดสวสัดิการขั้นต่ าของค่าน้ าและ 
ค่าไฟให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ สวัสดกิารลด 
ค่าน้ าและคา่ไฟท่ีได้รับจากบัตรสวสัดิการ
ภาครัฐ และการลดคา่บริการให้ในช่วง
ภาวะวิกฤต  
(การประปาส่วนภมูิภาค การประปานคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค) 

 

5.2.2 บริการเชิงรุกที่ให้บริการถึงหน้าบ้าน 
ทั้งการลงทะเบียนรับสิทธิสวสัดิการ  
การติดตาม เพื่อตรวจสอบและส ารวจ 
การเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ 

 

 

1.1.7 เบ้ียความพิการ  
• คนพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ย 
1,000 บาท/เดือน 
• คนพิการอาย ุ18 ปีขึ้นไป และมีบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ จะได้รับเบี้ย 1,000 บาท/เดือน 
• คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มบีัตร
สวัสดิการแห่งรฐั จะไดร้ับเบี้ย 800 บาท/เดือน 
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
คนพิการ) 

 
2.2.2 กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
เงินสนับสนุนเพื่อจดัอาหารกลางวนัให้
นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนประถมศึกษา
ในถิ่นทุรกันดาร  
(ส านักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 

3.3.2 บริการเคลื่อนย้าย รับส่งผู้ป่วยโค
วิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ผู้ป่วยโควดิ-19 ที่ได้รับผลยืนยันว่าตรวจ
พบเช้ือและต้องการเดินทางไปยัง
สถานพยาบาล หรือผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับ
การรักษาครบแล้วและต้องการกลบับ้าน
สามารถใช้บริการรถรรับส่งโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย   
(หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายจติอาสา) 

 

4.3.2 การช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย  
อุดหนุนค่าเช่าบ้านส าหรับกลุ่มผู้มรีายได้
น้อยที่เช่าที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยกลุ่มเป้าหมายจะ
ได้รับส่วนลดของค่าเช่าบ้าน (คูปอง)  
โดยผู้เช่าบ้านจ่ายเงินตามส่วนต่างระหว่าง
ราคาค่าเช่าบ้านและเงินท่ีได้อุดหนุน 
(กรณีศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
และเนเธอร์แลนด์) 

 

5.2.3 อาสาสมัครสอนการใช้อุปกรณ์
เพ่ือเข้าถึงสวัสดิการทางออนไลน์ 
ร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีในการให้
นักเรียน นักศึกษาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อขอรับ/รับสวสัดกิาร
ทางออนไลน์แก่ผูสู้งอายุ หรือผู้ที่มี
อุปกรณ์แตไ่มม่ีทักษะในการใช้งาน 

        5.3 เร่งรัดการรับรองสิทธิและระบุตัวตน ให้กลุ่ม
ชายขอบและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถงึบริการ
ได้ตามสิทธิท่ีพึงม ี

 

 

1.1.8 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ใหเ้งินอุดหนุนค่าครองชีพ อาทิ เงินเพื่อซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท/คน/เดือน 
เงินค่าเดินทางรวม 1,500 บาท/คน/เดือน  
พร้อมท้ังให้ส่วนลดคา่ครองชีพส าหรับผู้ถือ
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ส่วนลดค่าก๊าซ
หุงต้ม 45 บาท/คน/3 เดือน ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 
230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ าประปา 
ไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ 
ให้เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5  
(ไม่เกิน 500 บาท/เดือน)  
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

 
2.2.3 โครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม 
จัดสรรงบประมาณส าหรับมื้ออาหาร 
เพื่อเยียวยากลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยจะ
ช่วยเหลือเด็กคนละ 600 บาท ส าหรับ
อาหาร 1 มื้อ 
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 
3.3.3 บริการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง หรือผู้ป่วยยากไร้  
ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังการเดินทางไป 
ที่โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

4.3.3 การติดต้ังแผงไฟโซล่าร์เซลล์ 
(solar cell) ในหมู่บ้านที่ยากจนและ
ห่างไกล  
เพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าและเพิ่มรายได้ให้ 
คนในชุมชนยากไร้ อาทิ โครงการใน
ประเทศจีนท่ีติดตั้ง solar cell ตาม
หลังคาครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมี 
ไฟใช้ และสามารถน าไปขายได้ โดยรัฐ 
จะช่วยลงทุนและเป็นหุ้นส่วนดูแล 

 

5.3.1 การจัดการให้มีบัตรเลขประชาชน
หรือการระบุตัวตน เพ่ือให้มีสถานะ
บุคคลทางทะเบียนตามกฎหมาย  
โดยมีการด าเนินการดังนี้  (1) ออกบัตร
ประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(บัตรขาว) แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้ว
ว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้น
ทางไม่ได้)  (2) ออกหนังสือรับรองคนไร้
รากเหง้า แก่กลุ่มเด็กไร้รากเหง้า (คนที่เกิด
และอาศัยอยู่ในไทยแต่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง 
และกลุ่มคนที่ไม่ได้เกิดในไทยแต่อาศัยอยู่ใน
ไทย) (3) ออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย (บัตรชมพู) แก่ชนกลุ่มน้อยและ 
กลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม หรือคนต่างด้าว 
ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยูใ่น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง)  
(กรมการปกครอง ระทรวงมหาดไทย) 

     3.4 จัดหาอุปกรณ์ป้องกนัโรคติดต่อ 4.4 ขยายความครอบคลุมของสาธารณูปโภค   



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ขั้นพื้นฐาน 
 

 

1.1.10 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีรายได้ไม่เพียงพอ  
หรือถูกทอดทิ้ง 500 บาท/เดือน  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 
2.2.4 การสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนในช่วงโควิด-19  
เพื่อให้ผู้ปกครองน าไปจัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเรียนรับประทานท่ีบ้าน  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) 

 

3.4.1 การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่รายได้น้อย  
หรือสูญเสียรายได้จากการตกงาน พิการ สูงอายุ 
ทีไ่ม่มเีงินส าหรับซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  
(อบต. หน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ี) 
 
 

 

4.4.1 การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  
ผ่านการสร้างภาชนะกักเก็บ บ่อน้ าตื้น  
บ่อบาดาล และประปาหมู่บา้น โดยมี
หน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดหาให้   
(อาทิ กรมอนามัย กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมทรัพยากรธรณี) 

  

   2.3 จัดหาอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
สามารถเข้าถงึการศึกษาทางออนไลน ์

3.5 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการป้องกนั
โรคติดต่อ 

    

 

 

1.1.11 เงินช่วยเหลือชาวนา  
(โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผลผลติเกษตรกรผูป้ลูกข้าว)  
ไรล่ะ 1,000 บาท สูงสุดไมเ่กิน 20 ไร่ 
หรือไมเ่กิน 20,000 บาท/ครัวเรือน  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 
2.3.1 อินเทอร์เน็ตฟรีส าหรับการเรียน
ในช่วงโควิด-19  
สนับสนุนอินเทอร์เนต็บรอดแบนดส์ าหรับการ
เรียนออนไลน์ ส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน
อนุบาล-มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. นักเรียน
อาชีวศึกษา และ กศน. ที่มีการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 
2564 - 15 ต.ค. 2564 ใน 2 รูปแบบ คือ  
(1) ช่วย Top-up แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือ
ถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ ทั้ง
ระบบเติมเงินและรายเดือน สามารถใช้งาน 
แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนการสอนได ้
แบบไม่จ ากดั พร้อมอินเทอรเ์น็ตอกี 2GB 
ส าหรับการใช้งานอ่ืนๆ   
(2) ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย 
หักจากบิลค่าบริการเดือนละ 79 บาท  
(ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่ง
นักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิได้อย่างใด
อย่างหนึ่ง และรับได้ 1 คน/ 1 สิทธิ)  
(กสทช.) 
 

 

3.5.1 การลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ 
ในชุมชนแออัด  
โดยก าหนดสถานที่พักพิงหรือสถานที่กักตัว 
อาทิ วัดโรงงาน สถานที่ท่ีเหมาะสมใน
ละแวกใกล้เคียง โดยมีหน่วยภาครฐั
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและ
เทคโนโลยีให้กับสถานท่ีแห่งนั้น 

 

4.4.2 การปรับปรุงและขยายเขต
น้ าประปาและไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ไม่มี 
การให้บริการหรือให้บริการแบบไม่มี
คุณภาพ  
ขยายการให้บริการน้ าประปาและไฟฟ้า 
ให้ท่ัวถึง อาทิ โครงการปรับปรุงขยายการ
ให้บริการน้ าประปา การรับโอนบริการ
ประปา และโครงการขยายเขตการไฟฟ้า 
(การประปาส่วนภมูิภาค และการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       4.5 จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ   



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

 
 

1.1.12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห ์ 
ใหค้วามช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ  
ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และ  
ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว/ปีงบประมาณ 
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 

 
2.3.2 การจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนออนไลน์  
อาทิ คอมพิวเตอร์ แทปเลต สมารท์โฟน  
ให้เด็กยากจนหรือเด็กท่ีขาดแคลนให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ทั้งใน
รูปแบบของการให้ยืมและการให้เปล่า  
ตามปัญหาและความจ าเป็น 

  

 

4.5.1 การจัดหาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจ าเป็น
ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
อาทิ พัดลม ตู้เย็น หม้อหุงข้าว  
(กรณีศึกษาประเทศอินเดีย) 

  

 
 

1.1.13 การเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่
ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เพื่อให้ผู้สูงอายุในกลุม่ยากจนได้รบั 
ความช่วยเหลือเพียงพอมากข้ึน  

2.3.3 การให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
นักเรียน นักศกึษา  
ตลอดจนครูอาจารย์ และอาสาสมัครในพืน้ที่ 

      

 1.2 จัดหาอาหารและสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับ 
การด ารงชีพ 

2.4 ติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา 

      

 

 

1.2.1 การแจกจ่ายสินค้า/คูปองแลกสนิค้า
บริโภคพื้นฐาน  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบรโิภคสนิค้าท่ี
จ าเป็นในกลุ่มคนยากจน อาทิ อาหาร และ
ยารักษาโรค มีตัวอย่างโครงการทีส่ าคัญ  
คือโครงการแสตมป์อาหาร (Food Stamp 
Program) ของสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่า
แสตมป์ขึ้นอยู่กับปจัจัยตา่ง ๆ เช่น  
ขนาดครัวเรือน รายได้ และรายจา่ย เป็นต้น 

 
2.4.1 ทุนการศึกษาแก่เด็กที่หลุดออกจาก
ระบบระบบการศึกษาเนื่องจากความยากจน  
ใหก้ลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (หากหลุดออก
จากระบบก่อนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
หรือสมัครใจเรียนต่อ) โดยทุนการศึกษา
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
ในการมาเรียน และต้นทุนค่าเสียโอกาส 
จากการต้องเลิกท างาน 

      

 1.3 อุดหนุนราคาสินค้าที่จ าเป็นส าหรับผู้มีรายได้น้อย         

 

 

1.3.1 การอุดหนุนราคาสินค้าทีครัวเรือน
ยากจนมกับริโภค 
สินค้าท่ีมีความต้องการในการบริโภคลดลง
เมื่อรายไดสู้งขึ้น อาทิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
โดยการอุดหนุนสินค้าเหล่านีถ้ือเปน็กลยุทธ์
ในการระบุกลุ่มเป้าหมายแบบ เลอืกด้วย
ตนเอง เนื่องจากสินค้าที่อุดหนุนเป็นสินค้าที่
มีบริโภคอย่างแพร่หลายในกลุ่มผูม้ีรายได้ต่ า 
โดยมีประเทศที่ใช้นโยบายนีส้ าเร็จ อาทิ 
ประเทศตูนีเซยี ซึ่งมีการอุดหนุนสนิค้าด้อย 
เช่น ขนมปังและธญัพืชบางประเภท 

 
2.4.2 การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
ที่จ าเป็นต้องออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ในการเรียน  
โดยการอบรมทักษะพื้นฐาน (อ่าน/เขียน/
ค านวณ ในกรณีทีย่ังไมไ่ด้ทักษะเหล่านี้) 
และให้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อดา้น
อาชีวศึกษา/กศน. หรือแนะแนวทาง 
การประกอบอาชีพแทน ท้ังนี้ อาจขยาย
ผลไปถึงการมรีะบบตดิตามว่านักเรียนกลุม่
นี้สามารถประกอบอาชีพได้จริงและไม่ 
และประสบปญัหาอุปสรรคอะไรเพิ่มเติม 
 

      

 



 

 

สัญลักษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 
เด็กแรกเกดิ/ปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
เด็กในวัยเรยีน/วัยรุ่น/นักศึกษา  (6-21 ปี) 

 
วัยแรงงาน  (15-59 ปี) 

 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 

 

การพัฒนาเชิงกลไก พื้นที ่และสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นอาศัยอยู ่

  



 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขั้นของการพอเพียง 
 

มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 

พอ
เพ

ียง
 

1.4 จัดท าบัญชีครัวเรือน 2.5 ให้กู้ยืมเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับสูง 

3.6 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล
ในพื้นที่ 

4.6 จัดสรรที่อยู่อาศัยในราคาท่ีผู้มีรายได้น้อย
สามารถเข้าถงึได้ 

5.4 สร้างการรับรู้ในข้อมลูข่าวสารที่จ าเป็น 

 

1.4.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
องค์กรเกษตรกรในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กลุม่แม่บา้น
เกษตรกรไดม้ีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์รายได้
และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็นก่อให้เกิดการ
ประหยดัและออมเงินและเข้าใจหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 
2.5.1 กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เงินกู้ยืมเพื่อเป็นการใช้จ่ายทเีกี่ยวเนื่อง 
กับการศึกษาและค่าครองชีพ โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยระหว่างท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ต้อง
ช าระเงินคืนหลังจบการศึกษา ส าหรับ 
เด็กนักเรยีนอายุ 15-21 ปี ท่ีครอบครัว 
ขาดแคลนทุนทรัพย์  
(กองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา) 

 

3.6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพสต.) แต่เดิม คือ สถานีอนามัย หรือ
ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นหน่วยบริการ
สาธารณสุขด่านแรกท่ีรับผิดชอบดแูล
สุขภาพของประชาชนในระดับต าบล  
โดยเกือบท้ังหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน มีขีด
ความสามารถระดับปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
หรือระดับปฐมภมูิ (Primary Care) กับ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ การตรวจรักษา 
พยาบาลขั้นต้น การฝากครรภ์ การ
ให้บริการ 
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค (การให้วคัซีน
เด็ก) การดูแลโภชนาการ การคุม้ครอง
ผู้บริโภค การคดักรองภาวะผิดปกติต่างๆ 
การดูแล 
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และบริการอื่นๆ ให้กับชุมชน  
(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ใน
ปัจจุบันเริ่มมีการโอนย้าย รพ.สต. บางส่วน
ไปอยู่ในสังกัดของ อบจ/อบต/เทศบาล) 
 

 

4.6.1 การจัดสรรรอาคารเช่าส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย  
โดยจะเพิ่มจ านวนอาคารเช่าในระดับ 
ราคาและท าเลที่เหมาะสม อาทิ โครงการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยและไมเ่พียงพอต่อการซื้อ 
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท่ัวประเทศหรือพื้นที่
เป้าหมาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยม ี
ค่าเช่าประมาณ 1,700 – 2,800 บาท  
(การเคหะแห่งชาติ) 

 

5.4.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
พ้ืนที่หรือมาตรการ/โครงการผ่านระบบ
ออนไลน์หรือสื่อสาธารณะ  
อาทิ Facebook Line Official SMS  
แจ้งทางโทรศัพท์  ข่าวสารจากโทรศัพท์
หรือวิทยุ  
(อปท./หน่วยงานเจ้าของโครงการ) 

 

1.4.2 การเพ่ิมแรงกระตุ้นให้ครัวเรือน
ยากจนจัดท าบัญชีครัวเรือน  
อาทิ ก าหนดให้บัญชีครัวเรือนเป็นหลักฐาน
ที่ต้องแสดงเมื่อต้องการกูย้ืมเงินจากกองทุน
ของชุมชน/หมู่บ้าน หรือขอรับสวสัดิการ
จากรัฐ 

 
2.5.2 การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การศึกษาในระดับพ้ืนที่ ส าหรับนักเรียน
ยากจนในพื้นที่โดยเฉพาะ  
เน้นมุ่งเป้าไปยังพ้ืนท่ีทุรกันดารและมี
ครัวเรือนยากจนจ านวนมากก่อนเป็น
อันดับแรก โดยรัฐจะเป็นผู้ให้ทุนกอ้นแรก 
นักเรียนท่ีจะยืมได้ต้องเป็นคนท่ีอาศัย 
ในพื้นที่ (ไม่อิงตามทะเบียนบ้าน)  
จ านวนเงินท่ียืมให้เพียงพอกับค่าเทอม 
และค่าใช้จ่ายจากนั้นจึงทยอยใช้คืนเมื่อ 
ผู้ยืมเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีรายได้มั่นคง
อย่างน้อย 6 เดือน 
 

 

 

3.6.2 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  
เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในระดับอ าเภอ โดยทุกอ าเภอ
ในประเทศไทยจะมโีรงพยาบาลชุมชน
รับผิดชอบอยู่ รับทั้งผูป้่วยนอกและผู้ป่วย
ในมีขีดความสามารถระดับปฐมภมูิ 
หรือระดับทุติยภูมิในบางแห่ง มีจ านวน
เตียง 10-120 เตียง ในประเทศไทยม ี
อยู่ 720 แห่ง  
(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 

4.6.2 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบเช่า
ซ้ือราคาถูก  
โดยจะมีราคาประมาณ 650,000 - 
850,000 บาทต่อหน่วย /ก่อสร้าง 
อาคารในรูปแบบหอพัก ในกรณีที ่
มีพื้นท่ีจ ากัด  
(การเคหะแห่งชาติ) 

 

5.4.2 การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย  
โดยผู้น าชุมชน หรือบุคคลในพื้นที ่ 
(ผู้น าชุมชนหรือบุคคลในพื้นทีด่ าเนินการเอง) 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 
1.5 ส่งเสริมการออม 2.6 จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3.7 ใหค้ าปรึกษาและบริการทางการแพทย์และ

สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
  5.5 ช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย 

 
1.5.1 การจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้า
ร่วมระบบการออมภาคสมัครใจ  
อาทิ กอช. 

 

2.6.1 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากอินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
(ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)  

3.7.1 การดูแลเด็กเลก็ถ้วนหน้าจนอาย ุ
ถึง 6 ปี (นโยบายฝากท้องทกุที่ฟรีทุกสิทธิ)์ 
ฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ทั่วประเทศโดยไม่มเีสีย
ค่าใช้จ่าย โดยหญิงตั้งครรภ์จะไดร้บั
บริการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล 
(สัปดาห์ที่ 12 18 26 32 38) ส่วนเด็ก 
จะได้รับการดูแลต่อเนื่องจนอายุถึง 6 ปี 
และจะได้รับวัคซีนป้องกนัโรค การตดิตาม
พัฒนาการ ไอคิวและอีคิว  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.6.3 การให้อัตราสินเชื่อในระดับต่ า 
เพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย  
ส่งเสริมความสามารถในการซื้อท่ีอยู่อาศัย 
อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง  
ที่ให้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ ากว่าปกติ 
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 

 

5.5.1 กองทุนยุติธรรม  
โดยจะเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการ
ด าเนินคดี การปล่อยช่ัวคราวผูต้้องหา
หรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมดิสิทธิมนุษยชน และการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
(กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม) 

  2.7 ฝึกอบรมทักษะขั้นพืน้ฐาน       

 

1.5.2 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลทาง
การเงินเพ่ือการเกษียณ  
เพื่อช่วยให้ผู้ออมสามารถวางแผนการออม
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.7.1 การจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครใน 
พ้ืนที่เพ่ือสอนทักษะขัน้ด้านการคิด  
(อ่าน/เขียน/ค านวณ)  
ให้กลุ่มเด็กในครัวเรือนยากจนท่ีไม่
สามารถเข้าโรงเรียนไดต้ามก าหนด และ
อาจมีการท า take-home package ที่
บรรจสุื่อการเรียนการสอนหรือแบบฝึกหัด
ให้เด็กน ากลับ 
ไปท าที่บ้านไดด้้วย ตัวอย่างที่น่าสนใจ 
เช่น กลุ่ม Pratham ซึ่งเป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร (NGOs) ในอินเดยีที่
อบรมอาสาสมัครไปสอนเด็กยากจนใน
ชุมชนโดยเฉพาะ 

 

3.7.2 การดูแลสุขภาพแม่และเด็กแบบ
ถ้วนหน้า (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก
แห่งชีวิต) โดยจะดูแลเด็กใน 3 ช่วงวัย คือ 
(1) ช่วงวัยท่ี 1 หญิงตั้งครรภ์ (270 วัน) 
พัฒนาคุณภาพคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
อาทิ ฝากท้องเร็วเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพื่อคดักรอง
ความเสีย่งในการตั้งครรภ์จากความพิการ
แต่ก าเนิดและการติดเชื้อ  
(2) ช่วงวัยที่ 2 เด็กอายุ 0-6 เดือน (180 
วัน)  สอนสาธิตให้พ่อแม่/ผูเ้ลี้ยงดเูด็กทุก
คนให้มีทักษะที่จ าเป็น ตดิตามการเลีย้งดู
ด้วยนมแม่  
(3) ช่วงวัยท่ี 3 เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 
(550 วัน) พัฒนาคุณภาพคลินิกสขุภาพ
เด็กดี (WCC) อาทิ ควบคุมการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
เฝ้าระวังและติดตามส่วนสูงน้ าหนกัเด็ก 
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็ก เยี่ยมบ้านโดยทีม PCC/ รพช./ รพ.
สต./ อสม./ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว 
เพื่อติดตามการบริโภคอาหารหญิง
ตั้งครรภ์/หญิงให้นมบุตร จดัให้มีมมุนมแม่
ในสถานประกอบการ/หน่วยงานราชการ 
(หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสขุภาพ) 
 
 
 

 

4.6.4 การก่อสร้างและย้ายท่ีอยู่อาศัย
ใหม่ให้ชุมชนในสลมัหรือชุมชนทีต้ั่ง 
ในที่สาธารณะ  
โดยเฉพาะพื้นท่ีตั้งรุกล้ าริมคลอง กีดขวาง 
ทางระบายน้ า  อาทิ โครงการบา้นมั่นคง
ริมคลอง ท่ีก่อสรา้งบ้านใหม่ในบริเวณ
ใกล้เคียงที่พักอาศัยเดมิ โดยขายทีอ่ยู่
อาศัยแบบเช่าซื้อในราคาต่ า และให้เงิน
อุดหนุนส าหรับย้ายชั่วคราว  
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 

 

5.5.2 ทนายอาสา  
โดยมีการจัดหาทนายช่วยเหลือโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแก่บุคคลยากไร้ ไม่มรีายได้  
โดยเป็นเรื่องหรือคดีความทีไ่ม่ได้รบัความ
เป็นธรรม รวมถึงให้ค าแนะน าข้อ
กฎหมายกับประชาชนท่ีเดือดร้อน มีข้อ
สงสัยใน 
ข้อกฎหมาย หรือต้องการฟ้องร้องคดีกับ
คู่กรณีในเรื่องต่าง ๆ  
(ส านักงานสภาทนายความ) 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 
1.6 ให้กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ า        

 

1.6.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตจุ าเป็น
เร่งด่วนของชุมชน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ า 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ) 

 
2.7.2 การจัดต้ังกลุ่มดูแลและ 
แนะแนวทางนักเรียนยากจน 
ที่ได้รับทุนการศึกษา/เงินอุดหนุน  
โดยดูแลทั้งในด้านการสร้างทักษะและ
สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับเด็ก
จากครอบครัวยากจนในการมีชีวิตที่ดีขึ้น 
อาทิ การน ารุ่นพี่ท่ีเคยมีประสบการณ์
ใกล้เคียงกัน (เช่น อาจเคยมีฐานะยากจน 
แต่ปัจจุบันมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว) มาเปน็ Role 
Model หรืออาจขยายผลถึงการเป็น 
Mentor คอยช่วยแนะแนวทางต่อไป 

 

3.7.3 บริการตรวจทางไกล 
(Telemedicine) ระบบเครือข่ายเช่ือมต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลหน่วยบริการ  ส่วน
ใหญ่น ามาใช้ในการ 
ให้ค าปรึกษาหรือให้บริการทางการแพทย์
ผ่านระบบวิดีโอคอล การตรวจวินิจฉัยและ
รักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาเข้าถงึ
การรักษาให้กับผูป้้วย โดยเฉพาะผู้่ปวยที ่
อยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อลดการเดินทาง
มาโรงพยาบาลและประหยัดเวลาในการ 
รอคอย  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 
 

 

4.6.5 การจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือน
ยากจนได้ย้ายไปอาศัยในชุมชนทีม่ี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม  
โดยการทดลองวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า 
สมาชิกในครัวเรือนยากจนท่ีได้รับเลือกให้
อยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภยัมสีขุภาพ
กายและจติดีขึ้น ขณะที่เด็กท่ีอายตุ่ ากว่า 
13 ปี จะได้รับการศึกษาและมีอัตราการ
เข้าเรียนทีด่ีขึ้น 
 
 
 
 

 

5.5.3 การปรับปรุงกลไกของกองทุน
ยุติธรรมให้สามารถช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนได้มากขึ้น  
อาทิ การหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่
กองทุนยุติธรรม นอกจากเงินที่ได้จาก
งบประมาณที่เป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 
อาทิ ค่าขึ้นศาล ค่าทนายความ หลักประกัน
ตัวผูต้้องหาหรือจ าเลยที่ศาลสั่งริบ การ
ปรับเกณฑ์การพิจารณาให้ความชว่ยเหลือ
ให้ชัดเจน และการย่นระยะเวลาการ
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ 

    4.7 ช่วยเหลือให้ครัวเรือนมีสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานครบครันในราคาท่ีเขา้ถึงได้ 

  

 
1.6.2 กองทุนผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนใน
รูปแบบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี โดยการ
กู้ยืมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ
รายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท 
และแบบรายกลุม่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน 
ได้กลุม่ละไม่เกิน 100,000 บาท  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 

 

3.7.4 การให้ภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีด
วัคซีน โดยสิทธิประโยชน์จากบตัรทอง
ครอบคลมุวัคซีนตามช่วงอายุ ได้แก่  
(1) กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี : ฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก  
คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุม้สมองอักเสบ 
อุจจาระร่วงจากเช้ือไวรสัโรต้า หัด หัด
เยอรมัน คางทูม ไขห้วัดใหญ่และไข้สมอง
อักเสบเจอ ี
(2) กลุ่มเด็กโตและวยัรุ่นอายุ 6-24 ปี :  
ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนเอชพีวี
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ส าหรับนักเรียน
หญิง ป.5)   
(3) กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี : ฉีดวัคซีน
คอตบี บาดทะยัก  
(4) กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ีนไป : ฉีดวัคซีน 
คอตีบ บาดทะยัก  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 
 
 
 

 

4.7.1 การช่วยเหลือให้ครัวเรือนมี
มิเตอร์น้ าและมืเตอร์ไฟที่ติดต้ังจาก
หน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง  
เพื่อลดราคาค่าน้ า ค่าไฟ ที่อาจสูงขึ้น 
จากการท าก าไรของคนกลาง 

 

5.5.4 การเพ่ิมแรงจูงใจให้มีทนายอาสา
มากขึน้  
อาทิ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติ การให้
ทุนการศึกษา การปรับอัตราค่าตอบแทน
ของทนายความอาสา 

    3.8 จัดบริการติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลสขุภาพเชงิรุก 4.8 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.6 จัดต้ัง/สนับสนุนการด าเนินงานของการ



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 
ในพื้นที่สาธารณะ รวมกลุ่มสวสัดิการชุมชน 

 

1.6.3 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน  
เพื่อปรับปรุงที่ดิน เป็นทุนในการประกอบ
อาชีพ ไถ่ถอนหรือซื้อคืนท่ีดิน หรอืช าระหนี้
ตามสญัญากูย้ืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ า  
(ส านักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลอื
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน) 

  

 

3.8.1 การติดตามตรวจเยี่ยมประชาชน 
ที่บ้าน ทีมสหวชิาชีพของ รพช. และ
เจ้าหน้าทีข่อง รพ.สต. โดยจะติดตาม 
ไปเยี่ยมประชาชนท่ีบ้านเพื่อประเมนิและ
ให้บริการด้านการแพทย ์รวมถึงจัดบริการ 
ให้ประชาชน อาทิ การจัดหากายอุปกรณ์  
ด้านบริการทางสังคม เดือนละ 1-2 ครั้ง  
(หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต าบลและ
อ าเภอ ร่วมกับ อสม ผู้น าชุมชน) 

 

4.8.1 การเพ่ิมแสงสว่างในชุมชน  
แสงสว่างในพ้ืนท่ีสาธารณะ สร้างความ
ปลอดภัยและลดปญัหาอาชญากรรมใน
ชุมชน อาทิ โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
ของญี่ปุ่นที่ออกแบบระบบแสงสวา่งและ
ระบบจัดเก็บพลังงานส ารองในพื้นที่
สาธารณะ 

 

5.6.1 องค์กรสวัสดิการชุมชน  
เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ 
การศึกษา คลอดบุตร งานศพ งานบวช 
ของสมาชิกในชุมชนเอง โดยให้สมาชิก
สมทบเงินเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดอืน  
หรือรายปตีามสะดวก ในจ านวนท่ีไม่มาก
เกินไป (ชุมชนในพื้นที่ด าเนินการเอง) 

 

 

1.6.4 การรวบรวมข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินกู้
แก่ผู้มีรายได้ต่ า  
เพื่อการประกอบอาชีพ อาทิ กองทุน
ผู้สูงอายุ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าวในหมู่คนยากจน 

  

 

3.8.2 การจัดหา/สร้างนักบริบาล อาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.)  
จัดหลักสูตรการอบรมผูดู้แลผู้สูงอายุแบบ
อาชีพ และการจัดหลักสูตรการอบรม
ผู้ดูแลแบบอาสาสมัคร โดยอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้านเป็นงานอาสาสมัคร 
ที่สามารถท าไปพร้อมกับอาชีพหลกั  
มีหน้าที่หลักในการให้บริการใหค้วาม
ช่วยเหลือ อาทิ การเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข 
การให้ความรู้การให้ข้อมลูด้านบรกิาร 
ที่เป็นประโยชน์การให้ค าปรึกษาเมื่อ 
เกิดปัญหาและการให้ความรู้เรื่องสิทธิ 
และการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน) 

 

 

5.6.2 โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน โดยจะสนับสนุนให้เกิด
การจัดตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชนขึ้นมา
ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายใน
ชุมชน และเป็นรากฐานของการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง
และสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นให้สามารถขยาย
ฐานสมาชิก ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น และ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนให้หลากหลายมาก
ขึ้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)) 

     3.9 จัดบริการดูแลสุขภาพส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ระยะยาว 

   

     

 

3.9.1 การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้บริการ
แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน มี
เป้าหมายครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
4 ประเภท คือ (1) ติดบ้าน (2) ติดบ้านและ
มีภาวะสมองเสื่อม (3) ติดเตยีง (4) ติดเตียง
และมีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
แต่ละรายจะมีแผนการดูแล (care plan) 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งครอบคลุม
บริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วยการคัด
กรอง การส่งเสริมป้องกันโรค กายภาพบ าบัด 
การพยาบาลและเครื่องช่วยตามที่โครงการ
ก าหนด และบริการด้านสังคมประกอบด้วย
การช่วยเหลือ งานบ้าน การช่วยเหลือในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน อุปกรณ์การช่วยเหลือ
ทางสังคมและการท ากิจกรรมต่างๆ  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ด าเนินการร่วมกับชุมชน) 

   



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 
     

 

3.9.2 ศูนย์ดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  
แบบดูแลรายวัน บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน และผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือในการอาบน้ า แต่งตวั  
การเคลื่อนไหว การเข้าห้องน้ า และการรับ 
ประทานอาหาร ให้ผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อน
หรือไดเ้ข้าสังคมบ้างเป็นบางวัน  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ร่วมกับ 
การเคหะแห่งชาติ) 
 

    

     

 

3.9.3 การอุดหนุนค่าจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หรือค่าใช้จ่ายในสถานดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาวแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย  
เพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถออกไป
ประกอบอาชีพ หารายได้ ลดภาระงานของ
อาสาสมัครในพื้นที่ ให้มีเวลาและ
ทรัพยากรในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความจ า
เป็นมากกว่า สร้างงานและสร้างรายได้
ให้แก่คนในพื้นที่อ่ืนที่เข้ามารับหน้าที่ดูแล 
และยังเป็นการสร้างก าล้งแรงงานให้แก่
ประเทศด้วย 

    

 
 

สัญลักษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 
เด็กแรกเกดิ/ปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
เด็กในวัยเรยีน/วัยรุ่น/นักศึกษา  (6-21 ปี) 

 
วัยแรงงาน  (15-59 ปี) 

 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 

 

การพัฒนาเชิงกลไก พื้นที ่และสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นอาศัยอยู ่

 

  



 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขั้นของการยั่งยืน 
 

มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ยั่ง
ยืน

 

1.7 ฝึกอบรมทักษะอาชีพและทกัษะที่จ าเป็นต่อ 
การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

2.8 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในพื้นที ่ 3.10 ตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงต่อสขุภาพ 4.9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชมุชนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของทกุกลุม่คน 

5.7 ผลักดันการมสี่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 

 

1.7.1 การให้บริการฝึกอบรมอาชีพโดย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ  
ครอบคลมุทักษะอาชีพหลากหลาย เช่น  
งานช่าง งานซ่อมบ ารุง การท าอาหาร 
ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

 
2.8.1 การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแถบทุรกันดารและเน้น
ไปท่ีการดึงกลุ่มเด็กยากจน/เปราะบางเข้า
มาที่ศูนย์มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง
ในด้านหลักสูตรและผู้สอน มีระบบฝึกอบรม
และระบบให้ค าปรึกษาแนะน า Coaching) 
/ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ที่มีคณุภาพ
ให้ครูและผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องให้กับทุก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงพัฒนาระบบ 
ที่ช่วยในการติดตามการพัฒนาทักษะและ
การเรยีนรู้ของเด็ก 

 

3.10.1 การตรวจคัดกรองความผิดปกติ
ของสายตาในเด็กวัยเรียน    
เด็กอายุ 3-12 ปีมีสิทธิไดร้ับการตรวจคัด
กรองสายตา หากมีภาวะสายตาผดิปกต ิ
จะไดร้ับบริการแว่นตาฟรี  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.9.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่
อยู่อาศัยให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาทิ 
ห้องน้ า ทางเดินคนพิการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้พิการหรือผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน 
อาทิ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ  
(กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุช
ภาพระดับจังหวัด)   

 

5.7.1 วัด (องค์กรทางศาสนา) ให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนในพืน้ที่เมื่อเหตุฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤต  
อาทิ แจกจ่ายของอุปโภคบริโภคเมื่อเกิด
ภัยน้ าท่วม สอนหนังสือแกเ่ด็ก และ
โครงการบุญซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกนั 
ที่ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน  
(แต่ละวัดไดม้ีการด าเนินการเอง) 

 

1.7.2 การให้บริการฝึกอบรมอาชีพ 
ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้
น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  
เพื่อให้กลุ่มคนยากจนมีทักษะอาชีพเพิ่มข้ึน 
แบ่งเป็นหลักสตูรฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ 
(ช่างชุมชน) โดยมีการมอบเครื่องมือประกอบ
อาชีพ เพื่อน าไปต่อยอดในการรบังานใน
ชุมชน และหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมเพื่อ
การมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  
เช่น การท าศิลปะประดิษฐ์ การแต่งผม
สุภาพบุรุษ การแปรรูปผลิตภัณฑท์าง
การเกษตร การประกอบอาหารไทย เป็นต้น 
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

 
2.8.2 การจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาแบบไม่ผูกติดกับรายหัวเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก  
ในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเน้นซึ่งอาจใช้ปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ขนาดของโรงเรียน เป็นเกณฑ์หลกัเพื่อใช้
จัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.10.2 บริการตรวจสุขภาพฟรี  
ส าหรับผู้สูงอายุ  
ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพักอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับสิทธิการ
ตรวจสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยคัดกรองตาม
รายการทั้ง 11 รายการ ได้แก่ ตรวจสุขภาพ
ทั่วไป/ เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ าตาล/ 
ตรวจวัดระดับเม็ดเลือด/ ระดับไขมัน/ วัด
ภาวะความซึมเศร้า/ วัดภาวะสมองเสื่อม/ 
ประเมินด้านโภชนาการ/ ประเมินการใช้
ชีวิตประจ าวัน/ ประเมินภาวะกระดูกพรุน/ 
คัดกรองภาวการณ์กลั้นปัสสาวะไม่ได้/ 
ประเมินด้านการใช้ยา/ วัดภาวะพลัดตกหก
ล้ม/ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.9.2 การปรับปรุงห้องน้ าภายใน
ท้องถิ่นให้ถูกสขุลกัษณะ  
อาทิ โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด 
และปลอดภัย  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนด าเนินการเอง) 

 

5.7.2 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วม
ถ่ายทอดนวัตกรรม และองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
อาทิ มรภ.อุดรธานี ริเริ่มโครงการตรวจ
สุขภาพคนในชุมชน จนน ามาซึ่งการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ท้ังเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรปลอดภยั โดยให้คนใน
ชุมชนได้มีอาหารที่ปลอดภัยรับประทาน 

  2.9 ฝึกอบรมทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่   4.10 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เป็นมิตร   



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

1.7.3 การให้บริการฝึกอบรมอาชีพภายใต้
โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน  
มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสตูรที่
ด าเนินการ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
การฝึกบาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ท
โฟนสร้างยอดขาย การประกอบธรุกิจกาแฟ 
การประกอบอาหาร และการท าขนม  
เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบีย้
เลี้ยงวันละ 150 บาท เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรม
ได้รับความรูเ้พื่อน าไปประกอบอาชีพอิสระ
และมรีายไดส้ าหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

 

2.9.1 การจัดโครงการฝึกอบรมด้าน
ทักษะชีวิตแบบไม่เสียค่าใชจ้่าย  
อาทิ ทักษะด้านการเงิน (financial literacy) 
ทักษะด้านดิจิทัล (digital literacy) หรือ
ทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยอาจเป็น
ทั้งแบบ on site มีอาสาสมัครไปอบรม 
ในพื้นที่ชุมชน อบรมในสถานศึกษา และ 
online ผ่านการถ่ายทอดทางดาวเทียม
หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อจะสามารถเขา้ถึง 
เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกลได ้

 
3.10.3 การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ 
จากการท างานของแรงงานในระบบ 
นายจ้างดูแลสภาพแวดล้อมการท างาน 
ให้เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ 
ใหน้ายจ้างจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
แก่ลูกจ้าง จัดหาอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภัยใหลู้กจ้าง จัดบริการตรวจ
สุขภาพของลูกจ้างก่อนท างานท่ีมคีวาม
เสี่ยงต่อสุขภาพ  หากมลีูกจ้างได้รบั
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานจะมี
กองทุนเงินทดแทนท่ีจะจ่ายค่าสินไหมให้  
(กองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม) 

 

4.10.1 การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของครัวเรือน/มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
เพื่อบ าบัดน้ าเสียของครัวเรือนและชุมชน
ก่อนการปล่อยลงแม่น้ า อาทิ โครงการ
จัดท าระบบการจดัการน้ าเสียขนาดเล็ก
ส าหรับชุมชน  
(กรมควบคุมมลพิษ และชุมชนด าเนนิการเอง) 

 

5.7.3 การประยุกต์ใช้กลไก “บวร” ใน
การช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของครัวเรือนยากจน โดยมีการบูรณาการ
กลไกทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ บ้าน (ชุมชน) 
วัด (สถาบันทางศาสนา) โรงเรียน (สถาบัน 
การศึกษา) โดยร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้
และทรัพยากรบุคคลในการถ่ายทอดความรู้ 
ทั้งงานวิชาการและเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน 
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และ 
วัดร่วมดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนในภาวะ
วิกฤต ทั้งการสนับสนุนทรัพยากร ให้ยืม
สถานที่ และปลอบโยนและขัดเกลาจิตใจ  2.10 จัดท าระบบติดตามและจัดการข้อมูลของ

ผู้เรียน 
    

 

1.7.4 การให้เงินสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพภายใต้โครงการ
สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  
(ในชมุชน 104 วัน) มีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
เยาวสตรี สตรี และครอบครัวที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา ว่างงาน เป็นแรงงานนอก
ระบบ หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  
โดยต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป 
และสามารถเลือกฝึกอาชีพได้ตามความ
ต้องการของพื้นที่ เช่น การแปรรปูสินค้า
เกษตร การทอผ้า การจักสาน เปน็ต้น  
(กรมกิจการสตรีและครอบครัว) 

 
2.10.1 โครงการ สพฐ. ห่วงใย  
เพื่อค้นหาและติดตามนักเรียนท่ีตกหล่น
และต้องออกจากระบบกลางคันให้กลับ 
เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูล
ของเด็กจากช่ือและที่อยู่ รวมทั้งสร้าง
ระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมลูสารสนเทศ
ทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออก
กลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการต่ออย่าง 
มีประสิทธภิาพ  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
3.10.4 การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก 
วัยเรียนในโรงเรียน  
โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีโดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในโรงเรียน เช่น  
การประเมินการเจรญิเติบโต (ช่ังน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง) การตรวจสุขภาพท่ัวไป  
(วัดสายตา ทดสอบการไดย้ิน ช่องปาก) 
สุขภาพจิต รวมถึงมีการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

4.10.2 การก าหนดกติการ่วมกันใน
ชุมชนเร่ืองการก าจัดขยะ  
ตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันในท้องถิ่น อาทิ 
โครงการแนวทางร่วมสรา้งชุมชนให้น่าอยู่ 
ที่ก าหนดให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการ
จัดเก็บขยะทิ้งเป็นเวลา การน าขยะใส่ถุง
ก่อนท้ิง และการคัดแยกขยะ  
(มีหลายชุมชนได้มีการด าเนินการเอง) 

 

5.7.4 การจูงใจและอ านวยความสะดวก
ให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ  
อาทิ การฝึกอบรมและการจ้างงานผู้ยากไร้ 
การรับนักศึกษาจากครัวเรือนยากจน 
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมท้ัง 
สนับสนุนให้เกดิการด าเนินการกิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

1.7.5 การแจกคูปองส าหรับอบรม 
ทักษะอาชีพ  
เพื่อให้กลุ่มคนยากจนสามารถเลือกฝึก
ทักษะเพื่อประกอบอาชีพในศูนย์ฝกึอาชีพ 
หรือสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตามความสนใจ  

2.10.2 โครงการ กศน.ปักหมุด  
เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการและผูด้้อยโอกาสอายุ  
18 ป ีขึ้นไป ให้ได้เข้าสูร่ะบบการศึกษา 
โดย ครู กศน.ต าบล ลงพื้นที่ส ารวจความ
ต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษา น าข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับผูพิ้การและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา
สังกัด กศน. อย่างเหมาะสม เพื่อจะสามารถ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพ มีงานท า พ่ึงพาตนเองได้  
(กศน.) 

 

3.10.5 การตรวจสุขภาพเกษตรกร  
โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านเลขที ่
บัตรประชาชนตามสิทธิของหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง อาทิ ปริมาณ
สารเคมีในร่างกาย รวมถึงจัดให้มีการเช็ค
ระยะสุขภาพส าหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงจาก
การท างานน้อย ณ รพ.สต./รพช./คลินิก
สุขภาพเกษตรกร พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพและรายงานผลต่อไปยัง สปสช.  
และกระทรวงสาธารณสุข และให้ค าแนะน า
แก่ผู้รับบริการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 

 

4.10.3 การสร้างแรงจูงใจในการก าจัด
ขยะ โดยการให้สิ่งของหรือเงินเป็นการตอบ
แทน ลดปัญหาขยะโดยใช้แรงจูงใจทาง
การเงิน อาทิ การจัดท ากองทุนขยะ 
กิจกรรมขยะแลกของ เช่น ขยะแลกไข่ 
เป็นต้น  
(มีหลายชุมชนได้มีการด าเนินการเอง) 

 

5.7.5 การสร้างช่องทางและจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ตั้งแต่การออกแบบโครงการ/มาตรการ 
จนถึงการติดตามประเมินผล อาท ิ 
การสร้างแพลทฟอร์มในการแสดง
ความเห็น การระดมความเห็นในระดับ
พื้นที่ การจัดประกวดแข่งขันการออกแบบ
นโยบายมาตรการแก้จนที่หน่วยงานของ
รัฐสามารถน าไปใช้ประโยชนต์่อได้ 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

  2.11 ส่งเสริมการเรียนในสาขาวชิาท่ีต้องการ     5.8 บูรณาการสวัสดิการเพ่ือลดการซ้ าซ้อนตกหล่น 
และเพ่ิมความยั่งยนืทางการคลัง 

 

1.7.6 การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา 
ในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสรา้งทักษะ
แรงงานแก่คนในชุมชน  
ผ่านการจดัตั้งกลไกความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับสถาบันการศึกษา  

 
2.11.1 ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง  
ใหทุ้นการศึกษาแก่นักเรียน 2,500 คน  
เพื่อเข้าเรียนในสายอาชีพท่ีเป็นทีต่้องการ
ของตลาดแรงงาน 
• ทุน 5 ปี ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.3 ให้เรียน 
ปวช. ต่อเนื่องจนถึงระดับปวส. / อนปุริญญา
สายอาชีพ 
• ทุน 2 ปี ส าหรบันักเรียนช้ัน ม.6 หรือ ปวช. 
3 ให้เรียน ปสว. / อนปุรญิญาสายอาชีพ  
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 

 

3.10.6 การตรวจสภาพแวดล้อมการ
ท างานของแรงงานนอกระบบ  
ทั้งเกษตรกร แม่ค้า/พ่อค้าหาบเร่แผงลอย 
และแรงงานรับจ้างท่ัวไป ประเมินสภาพ 
แวดล้อมในการท างานของแรงงานนอก
ระบบโดยอาศัยการท างานร่วมกันระหว่าง
อาสาสมัคร อาชีวอนามัย (อส.อช.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
รวมถึงสถานพยาบาล และแจ้งผลการ
ตรวจสภาพแวดล้อมกลับไปยังแรงงานเอง
พร้อมให้ค าแนะน า พร้อมทั้งรายงานผล
การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานไป
ให้ส านักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัด 

 

4.10.4 การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชน   
เป็นการปรับทัศนยี์ภาพของชุมชน ท าให้
ชุมชนน่าอยู่ อาทิ ปรับเปลี่ยนตึกแถว
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีแออัด ให้เป็นอาคารสูง 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวและการขยายความ
กว้างทางถนนของจีน และการเพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียวในท่ีโล่งของญี่ปุ่น 

 

5.8.1 การบูรณาการฐานข้อมูลของ
ระบบสวัสดิการ  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไดง่้าย 
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเมื่อ
ประชาชนทุกคนแสดงข้อมลูส่วนตวัและ
เศรษฐฐานะทั้งหมดแล้ว สามารถรับทราบ
ข้อมูลและรับสวัสดิการตามสิทธิได้ใน
ระบบเดียวกัน โดยไมต่้องไปลงทะเบียน
ใหม่ทุกครั้งท่ีมีการเปดิรับสิทธิ 

   3.11 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการตระหนักถึง
พฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดี 

4.11 จัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการทาง
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถงึได้ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร และโอกาส 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

 

1.7.7 การจัดโครงการอบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  
เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากทุนท่ีมีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2.11.2 โครงการครูรักษ์ถิ่น  
สนับสนุนทุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจน/ด้อยโอกาสจาก
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 20 แรก
ของประเทศในพ้ืนท่ีห่างไกลให้มโีอกาส
เรียนปรญิญาตรีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
และได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรยีน 
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกล โดยสนับสนุนทุน 
ให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายวัน  
ค่าต าราและอุปกรณ์การเรยีนที่จ าเป็น 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา และ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.)) 
 

 
3.11.1 โรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน  
ให้ความรู้ฝึกทักษะพ่อแม่ หรือผูเ้ลีย้งดูเด็ก
อายุ 0-5 ปี ณ สถานบริการทุกระดับ  
ตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจ า
จังหวัด ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนระดับช้ัน
อนุบาล  
(กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับต าบล และอ าเภอ) 

 

4.11.1 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ  
ติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อม
บริการจดุบริการเน็ตฟรี หมู่บ้านละ 1 จุด 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 

5.8.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
ตั้งแต่ระดับโนบาย จนถึงระดับปฏบิัติ  
ให้มุ่งสู่ระบบสวัสดิการในทิศทางเดียวกัน 
ลดปัญหาการซ้ าซ้อนและตกหล่นของ 
ผู้ทีไ่ดร้ับสิทธิประโยชน์ 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

  2.12 ทดลองใชน้วัตกรรมทางการศึกษา       

 

1.7.8 การอบรมความรู้ด้านการเงินแก ่
ผู้มีรายได้น้อย  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลและในครัวเรือน  
อาทิ การออม การเข้าถึงแหล่งทุน และ 
การลงทุน 
 
 

 

2.12.1 การทดลองแนวทางการตัดวงจร
ความยากจนด้วยการศึกษา ผ่านการจัดต้ัง
พ้ืนที่ทดลองนวัตกรรมด้านการศึกษา 
(education sandbox)   
โดยอาจคัดเลือกจากพื้นที่ทุรกันดารหรือ
พื้นที่ท่ีมีครัวเรือนยากจนจ านวนมากเป็น
หลักก่อน ซึ่งอาจใช้พื้นที่ท่ีได้รับเลือกเป็นทั้ง  
(1) พื้นที่น าร่องเพื่อทดสอบมาตรการต่าง ๆ 
ที่มีไว้ส าหรับช่วยเหลือนักเรยีนยากจน
โดยเฉพาะ  
(2) เป็นพื้นที่ให้คณะท างานจากทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถลงพื้นที่ ท าวิจัย 
เก็บข้อมูล และน าไปขยายผลเป็น
มาตรการแก้ปัญหาความยากจนดา้น
การศึกษาต่อไป  
(ต่อยอดจาก พรบ. พื้นที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา 2562 โดยมุ่งเน้นมิติของ
การศึกษากับความยากจน) 

 

3.11.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรค ให้บริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ อาทิ คลินิกไร้พุง  
(DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) 
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เน้นให้
ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ลดการ
กินอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม ลดการ
สูบบุหรี่ดื่มสุรา รู้จักจัดการกับอารมณ์ และ
หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  
(กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด) 

 

4.11.2 โครงการเน็ตชายขอบ  
จัดให้มีสญัญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในพื้นที.่
ชายขอบ และครัวเรือนสามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ไดไ้มเ่กิน 200 บาท/เดือน  
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 

5.8.3 การวางแนวทางเพ่ือริเร่ิมการใช้
ระบบภาษีเงินได้ติดลบ (Negative 
Income Tax: NIT)  
โดยก าหนดให้ผู้ที่มรีายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เงิน
ได้ขั้นต่ า (Income Threshold) สามารถ
รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ตามส่วนต่าง
และอัตราการชดเชย (Rate of Subsidy)  
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งระบบ NIT มีการประยุกต ์
ใช้แล้วในบางประเทศ อาทิ ระบบ Earned 
Income Tax Credit (EITC) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสวีเดน 

1.8 สนับสนนุปัจจัยเพ่ือการประกอบอาชีพ    5.9 พัฒนารูปแบบการด าเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยั 

 

1.8.1 การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน 
การประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน 
ส าหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่ ากว่า 
38,000 บาทต่อคนต่อปี โดยเป็นครัวเรือน 
ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ และมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ  
(กรมการพัฒนาชุมชน/มลูนิธิป่อเต็กตึ้ง) 

 

 

3.11.3 บริการเลิกสูบบุหร่ี/เลิกด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/เลิกยาเสพติด  
ให้ค าปรึกษาการเลิกทางโทรศัพท ์และ
บริการในคลินิกเลิกบหุรี่/คลินิกเลกิเหล้า/
คลินิกเลิกยาเสพติดตามโรงพยาบาลต่าง 
ๆ ของรัฐทั่วประเทศ (กรมการแพทย์  
และหน่วยบริการสาธารณสุขระดบัต าบล 
อ าเภอ จังหวัด) 

 

4.11.3 บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนที่ห่างไกล  
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  
ซึ่งเป็นการตดิตั้งโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
ความเร็วสูงพร้อมให้ใช้บริการฟรี 5 ปี 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 

5.9.1 การออกแบบโครงการ/มาตรการ/
แนวทางที่สอดคล้องและค านึงถงึความ
ต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของพ้ืนที่  
โดยอาศัยข้อมลูเชิงประจักษ์ อาทิ  
ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครือ่งมือ 
ในการชี้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งด าเนินการ
ของพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ข้อมูลจากระบบ 
eMENSCR   3.12 สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนดา้นสุขภาพ   

 

1.8.2 การให้สิทธิในการเข้าท าประโยชน์
ในที่ดินนิคมสหกรณ์แก่เกษตรกร  
ที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่
เพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการครองชีพ โดย 
ไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ เพื่ออยูอ่าศัยและ
ท าประโยชน์ เมื่อเข้าท าประโยชน์ครบ 5 ปี 
และช าระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน จะไดร้ับ
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

 

3.12.1 กองทุนสุขภาพชมุชน/กองทุน
หลักประกนัสขุภาพต าบล เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิการจดับริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ (โดยเฉพาะการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟสูมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิที่จ าเป็น) 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนใน
พื้นที่จัดท ากิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ส่งเสริมให้กลุม่เป้าหมาย เช่น แมแ่ละเด็ก 
กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุม่ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ (สมทบงบประมาณจาก  
3 ฝ่าย คือ ชุมชน (คนในชุมชนจ่ายเงินเข้า
กองทุนรายเดือน) อปท. และส านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

 

 

5.9.2 การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น
แก่อาสาสมัครที่ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
อาทิ งบประมาณ เครื่องมือ และอปุกรณ์ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพิ่มเตมิความรู้และ
ความเชี่ยวชาญแก่อาสาสมคัรที่เขา้มา
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในพ้ืนท่ี/
ชุมชน 
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1.8.3 การจัดหาสินทรัพย์/ปัจจัยการผลิต
เพ่ือการประกอบอาชีพ  
อาทิ ปศุสัตว์ เมล็ดพันธ์ุพืช รถเขน็ส าหรับ
ขายของ และปัจจัยทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
อื่น ๆ แก่กลุ่มคนยากจนในลักษณะการ 
ให้เปล่า เพื่อส่งเสรมิการสร้างรายได้ให ้
แก่ครัวเรือน 
 

  

 

3.12.2 การใหค้ าแนะน า ความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังดูแล  
โดยการใช้กลไก อสม. รพสต. รพ.ชุมชน 
และสถาบันการศึกษาในพื้นที ่

  

 

5.9.3 การติดตามและประเมินผล 
ทุกโครงการและมาตรการอย่างรัดกุม 
เพื่อให้โครงการ/มาตรการทีส่่งผลต่อ 
การยกระดับคณุภาพชีวิตและความกินดี
อยู่ดีของประชาชนในระดับสูงไดร้บัการ
จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในการด าเนินการ
โครงการ/มาตรการทีม่ีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 1.9 ให้บริการจัดหางาน       

 

1.9.1การให้บริการแนะแนวอาชพี  
โดยจะแนะแนวให้กับประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรยีน นักศกึษา
คนหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และ
ประชาชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
การประกอบอาชีพ โดยการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
แหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และข้อมูล 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น การแนะแนว
อาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การแนะแนว
อาชีพเพื่อการมีงานท า และการแนะแนว
อาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจา้งงาน  
(กรมการจดัหางาน) 

  

 

3.12.3 การเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่ง
ต่อผู้ป่วยในชุมชนเข้าสู่การรักษา  
โดยอาศัยเครือข่ายชุมชน โดยอาศัย
เครือข่ายชุมชน ครอบคลุมทั้งโรคระบาด  
(อาทิ โควิด-19) ความเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย และอาการทางจิตตา่ง ๆ 
เพื่อที่จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้าสูก่าร
รักษาได้ทันท่วงที ด้วยกลไกภความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ อาทิ การฝึกอบรมชุมชนให้สามารถ
ประเมินอาการและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ 
จากนั้นแกนน าชุมชนร่วมกับฝ่าย
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี (เช่น รพ.สต. อสม) 
ส ารวจข้อมลูคนในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งจัดท า
แผนที่ปักหมุด "กลุม่เสี่ยง" แล้วสังเกต  
เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง 
 

   

    3.13 จัดกิจกรรมในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี     

 

1.9.2 การให้บริการแพลตฟอร์ม 
การให้บริการจัดหางาน  
โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหา ดรูายละเอยีด 
และสมัครงาน ทั้งงานภาครัฐ งานทั่วไป 
และงานจากบริษัทจัดหางาน ผ่านระบบ 
"ไทยมีงานท า" 
(https://thaimengaantam.doe.go.th/) 
(กรมการจดัหางาน) 
 

  

 

3.13.1 การจัดต้ังโซนอาหารสุขภาพ/
ตลาดนัดเพ่ือสุขภาพ/ การจัดท าปิ่นโต
สุขภาพ/โรงทานสุขภาพ  
โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์
จากคนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
การท าเกษตรปลอดภัยอีกด้วย 

    

 

1.9.3 การจัดต้ังศูนย์จัดหางานระดับอ าเภอ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิาร 

  

 

3.13.2 การจัดต้ังระบบการออมเงิน
ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  
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จัดหางานได้อย่างท่ัวถึงและสะดวกมากขึ้น 
 

ด าเนินการในรูปแบบของเงินออมส่วน 
บุคคล โดยให้ประชาชนที่มีงานท า หรือ
ท างานอาชีพอิสระไดม้ีบัญชีเงินออม 
เพื่อใช้จ่ายด้านสุขภาพป็นของตนเอง 
และครอบครัว โดยต้องหักเงินเข้าบัญชี 
ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันตามแต่ช่วงอายุ   
(กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร์) 

1.10 ส่งเสริมการจ้างงาน        

 

1.10.1 การจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษา
ใหมใ่นช่วงโควิด-19  
ช่วยเหลือการจ้างงานใหผู้้จบการศึกษาใหมไ่ด้มี
งานท า และช่วยเหลือสถานประกอบการให้
สามารถด าเนินธรุกิจได้อย่างต่อเนือ่ง โดย
รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้าง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน/ 1 คน 
จ านวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน/คน  
(กรมการจดัหางาน) 
 

       

 
1.10.2 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลซึ่งรับผูส้งูอายุท่ีมี
อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าท างานเป็นจ านวนร้อยละ 
100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างผูสู้งอายุ โดยต้องจ่ายค่าจา้งผู้สูงอายุ
ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน 
(กรมสรรพากร) 
 

       

 

1.10.3 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้มี
รายได้ต่ า  
โดยใช้กลไกลักษณะเดียวกับสิทธปิระโยชน์
ส าหรับสถานประกอบการที่มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ มีการก าหนดเพดานค่าจา้ง และ
สัดส่วนการยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม 
 
 
 

        

1.11 ลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
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1.11.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
อาทิ โกดังเกบ็สินค้าเกษตร และโรงงานแปรรูป
สินค้า เพื่อส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิ่มด้าน
การเกษตรในชุมชน 
 

        

 

1.11.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง เชื่อมโยงพ้ืนที่ห่างไกลกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญ หรือขั้วการพัฒนา  
เพื่อเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แกก่ลุ่มคน
ยากจนท่ีกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 
 

        

1.12 เพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการในการท างาน 
ให้เหมาะสม 

        

 

1.12.1 การปรับค่าแรงขั้นต่ าให้เหมาะสม
กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่  
เพื่อให้แรงงานท่ีอยู่ในระบบมีรายได ้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

        

 

 

สัญลักษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 
เด็กแรกเกดิ/ปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
เด็กในวัยเรยีน/วัยรุ่น/นักศึกษา  (6-21 ปี) 

 
วัยแรงงาน  (15-59 ปี) 

 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 

 

การพัฒนาเชิงกลไก พื้นที ่และสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นอาศัยอยู ่

 


