
      ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 17

“สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า
ในทุกมิติของประชากร ทุกช่วงวัย

ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

฿
การสรางโอกาส

และความเสมอภาค
ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง
หลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมและเหมำะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภำพ และทุกกลุ ่ม โดยเฉพำะกลุ ่ม 
ด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมอื่น ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม
เหลือ่มล�ำ้ในทกุมติ ิรวมทัง้กำรป้องกนัปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และควำมไม่เสมอภำคท่ีคำดว่ำจะทวคีวำมรนุแรงเพิม่มำกขึน้
จำกกระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงต่ำง ๆ ทั้งจำกในและต่ำงประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรก�ำจัดวงจรควำมเหลื่อมล�้ำและควำมยำกจนที่จะถูกถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นได้อย่ำงยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง 
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกคนได ้รับการคุ ้มครองและมีหลัก
ประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน พิจำรณำจำกสัดส่วน
ประชำกรไทยท้ังหมดท่ีได ้รับควำมคุ ้มครอง 
ตำมมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตำย  
(4) ทุพพลภำพ/พิกำร (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชรำภำพ (7) ว่ำงงำน (8) ผู้อยู่ใน
อุปกำระ และ (9) กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน  
ซึ่งเทียบเคียงจำกข้อมูลหลักประกันสุขภำพ พบว่ำ 
ในปี 2561 มีจ�ำนวนประชำกรไทยได้รับหลัก
ประกันสุขภำพคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 99.94 
ของประชำกรทั้งหมดของประเทศ ซึ่งสูงกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 (ร้อยละ 70) และเมือ่เทียบเคยีง

ข้อมูลกำรคุ้มครองอืน่ ๆ ประกอบ พบว่ำ กลุม่เดก็ กลุม่ผูพ้กิำร กลุม่ผูส้งูอำย ุมสีดัส่วนกำรได้รบักำรคุม้ครองมำกกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำย ในขณะท่ีกลุ่มแรงงำนยังคงอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับค่ำเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ ในปี 2561  
มีจ�ำนวนเด็กยำกจนท่ีได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�ำนวนเด็กยำกจนทั้งหมด และมีสัดส่วน 
ผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยผู้พิกำรร้อยละ 75.6 ของผู้พิกำรทั้งหมด ในปี 2562 มีผู้สูงอำยุที่ได้รับสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�ำนวนผูส้งูอำยทัุง้หมด ส�ำหรบักลุม่แรงงำนนัน้ ระหว่ำงปี 2561 – 2562 พบว่ำ แรงงำนไทย 
ยังเป็นแรงงำนนอกระบบที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมค่อนข้ำงมำก ซึ่งมีจ�ำนวนมำกกว่ำแรงงำนในระบบ  
นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่เข้ำถึงระบบประกันสังคม พบว่ำ แม้ว่ำกำรเข้ำถึง
ประกนัสงัคมของแรงงำนนอกระบบจะเพิม่ขึน้ แต่แรงงำนนอกระบบทีเ่ข้ำถงึระบบประกนัสงัคมยงัมจี�ำนวนค่อนข้ำงน้อย
เมื่อเทียบกับแรงงำนนอกระบบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรเร่งพัฒนำระบบและรูปแบบกำรคุ้มครอง
ทำงสังคมที่สำมำรถขยำยกำรคุ้มครองไปยังแรงงำนนอกระบบได้อย่ำงครอบคลุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, กรมกิจกำรเด็ก   
        และเยำวชน, กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, กรมส่งเสริมและ 
        พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร และส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

ข้อมูล หลักประกันสังคม เด็ก และผู้พิกำร ปี 2561 
และ ข้อมูลผู้สูงอำยุและแรงงำนนอกระบบ ปี 2562

ค่ำเป้ำหมำย

170001
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยที่จ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำทิ กำรสร้ำง 
กำรตระหนักรู้ถึงควำมจ�ำเป็นและควำมส�ำคัญของกำรมีหลักประกันทำงสังคมในกำรเป็นเครื่องมือบริหำรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงที่จะสำมำรถช่วยคุ้มครองให้สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดประเภทต่ำง ๆ ได้ และช่วยบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนทำงกำรเงิน กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถระบุตัวบุคคลที่ยังไม่มีหลักประกัน 
ทำงสังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้กำรช่วยเหลือต่ำง ๆ กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงเสมอภำค โดยอำจ
พิจำรณำเช่ือมโยงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เข้ำกับระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) ท่ีเป็นระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของประเทศในปัจจุบันที่สำมำรถระบุปัญหำกำรพัฒนำได้ลึกถึงระดับบุคคลและครัวเรือน  
ซ่ึงจะท�ำให้กำรแก้ปัญหำเป็นกำรด�ำเนินกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประชำกรแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น บรรเทำปัญหำ “ภำวะตกหล่น” ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้ง 
กำรพัฒนำระบบและรูปแบบกำรคุ้มครองทำงสังคมที่สำมำรถขยำยกำรคุ้มครองไปยังแรงงำนนอกระบบได้อย่ำง
ครอบคลุมอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมตำมบริบทกำรพัฒนำของประเทศ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระ
ส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนและหลักประกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ มีแนวทำงในกำร
พัฒนำที่เน้นกำรขยำยควำมคุ ้มครองทำงสังคมขั้นต�่ำให้คนไทยทุกคนให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม  
สร้ำงระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้ำ และพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคมด้ำนสุขภำพและเศรษฐกิจ 
ให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมทั้งกำรคุ้มครองแรงงำนไทยให้มีสวัสดิภำพในกำรท�ำงำน
โดยยกระดับกลไกกำรดูแลคุ้มครองสวัสดิภำพของผู้ใช้แรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมกำรท�ำงำน 
ที่มีคุณค่ำ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยและได้มำตรฐำน เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและ
ลดควำมเสียเปรียบของผู้บริโภค และ (2) มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม มีแนวทำง 
ในกำรพัฒนำที่เน้นกำรพัฒนำมำตรกำรและพัฒนำกลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐในกำรแก้ปัญหำให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่ม
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงแท้จริงและเหมำะสม ส่งเสริมและจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเหมำะสมให้ประชำกร 
กลุ่มต่ำง ๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐและโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร 
ที่ทุกภำคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและน�ำระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรจัดสวัสดิกำรและสร้ำงหลักประกันทำงสังคม เพื่อน�ำไปสู ่กำรยกระดับกำรคุ ้มครองทำงสังคมและ 
หลักประกันทำงสังคมให้มีประสิทธิภำพ

170101 170201
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คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาส
และกลุม่เปราะบางไดร้บัการคุ้มครอง

และมีหลกัประกนัทางสงัคมเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

170101

กลุ่มคนด้อยโอกำสและกลุ่มคนเปรำะบำงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ และ 
อำจเป็นกลุม่ทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรเข้ำถงึโอกำสในมติิต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเองได้อย่ำงเต็มศกัยภำพ ซ่ึงกำรท�ำให้คนกลุม่ดงักล่ำว
ได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้นจึงเป็นกลไกส�ำคัญที่จะส่งผลให้คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครอง
และมีหลักประกันทำงสังคมเพิ่มขึ้น โดยกำรเข้ำถึงหลักประกันทำงสังคมที่เหมำะสม และกำรมีหลักประกัน 
ที่ครอบคลุม หลำกหลำย และมีคุณภำพ เป็นปัจจัยที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

 

84.5 81.7 75.6

20.7

15.5 18.3 24.4

79.3

0
20
40
60
80
100

เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ

ร้อ
ยล

ะ

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
จ าแนกตามการมีหลักประกัน

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
ค่ำเป้ำหมำย

ข้อมูลเด็ก ผู้พิกำร และแรงงำนนอกระบบ ปี 2561 
ข้อมูลผู้สูงอำยุ ปี 2562

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกสัดส่วน
ประชำกรกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับ
ควำมคุ ้มครองตำมมำตรกำรคุ ้มครองทำงสังคม  
อย่ำงน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร   
(3) ตำย (4) ทุพพลภำพ/พิกำร (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชรำภำพ (7) ว่ำงงำน (8) ผู้อยู่ใน
อปุกำระ และ (9) กำรบำดเจบ็จำกกำรท�ำงำน ซึง่เทียบเคยีง
จำกข้อมูลกำรคุ ้มครองต่ำง ๆ พบว่ำ กลุ ่มเด็กและ 
ผูส้งูอำยมุสัีดส่วนผูท้ีไ่ด้รบักำรคุม้ครองมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ 80) โดยในปี 2561 จ�ำนวนเด็กยำกจนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�ำนวน 
เด็กยำกจนทั้งหมด ในปี 2562 ผู้สูงอำยุที่ได้รับสวัสดิกำร
เบ้ียยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�ำนวนผู้สูงอำยุท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มผู้พิกำรมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย โดยในปี 2561 มีสัดส่วนผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยร้อยละ 75.6 และส�ำหรับกลุ่มแรงงำนนอกระบบ พบว่ำ ยังคง
อยูใ่นระดบัต�ำ่เมือ่เทยีบกบัค่ำเป้ำหมำย แม้ว่ำผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 39 และ 40 จะมสีดัส่วนทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยในปี 2561 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20.7 จำกจ�ำนวนแรงงำนนอกระบบทั้งหมด
  

ที่มำ: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน, กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, กรมส่งเสริมและ 
       พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร, ส�ำนักงำนประกันสังคม และส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปี 2561-2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรด�ำเนิน
โครงกำรต่อเนื่องตำมภำรกิจประจ�ำ โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร เช่น กำรใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มำใช ้ในกำรให ้บริกำร กำรแต ่งตั้ งคณะกรรมกำร 
เพื่อก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิโครงกำร รวมถงึกำรด�ำเนนิงำน
ใหม่ ๆ เพื่อขยำยควำมครอบคลุมของหลักประกัน  
เช่น กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญแห่งชำต ิซ่ึงกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยกำรเข้ำถึงหลักประกัน 
ทำงสังคม อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำยังไม่
ครอบคลุมแรงงำนนอกระบบเท่ำที่ควร โดยสัดส่วนของ
แรงงำนนอกระบบที่ได้รับหลักประกันทำงสังคมยังคงอยู่
ในระดับต�่ำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรเร่งท�ำให้
แรงงำนนอกระบบมีหลกัประกนัสงัคมผ่ำนกำรด�ำเนนิงำน
เชิ ง รุ กที่ เ หมำะสม กับกลุ ่ ม เป ้ ำหมำยมำกยิ่ ง ขึ้ น  

170101

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย หน่วยงำน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำระบบ
กำรรับจ่ำยเงินเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึง
บริกำร พร้อมทั้งน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้
บริกำร อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนนอกระบบจ�ำนวนมำก 
เป็นแรงงำนในภำคเกษตรที่มีอำยุเฉล่ียสูง กำรใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ในกำรให้บรกิำรอำจไม่ใช่รปูแบบท่ีเหมำะสม 
ในกำรผลักดันแรงงำนนอกระบบให ้ เข ้ ำสู ่ ระบบ 
หลักประกันสังคม นอกจำกนี้ แรงงำนนอกระบบยังขำด
ควำมตระหนักรู ้ในควำมส�ำคัญของกำรมีหลักประกัน 
ทำงสังคมเพื่อควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต ในขณะที่สิทธิ
ประโยชน์ของแรงงำนนอกระบบภำยใต้ระบบประกัน
สงัคมเองยงัมข้ีอจ�ำกดั รวมทัง้ระบบประกนัสงัคมยงัอำจมี
รปูแบบทีไ่ม่สอดคล้องกบัควำมท้ำทำยด้ำนภำวะเศรษฐกจิ
ถดถอยของโลก ที่ สำมำรถส ่ งผลกระทบต ่อภำค
อุตสำหกรรมและน�ำไปสู่กำรลดกำรจ้ำงงำน จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนำระบบและรูปแบบกำรคุ ้มครองทำงสังคม 
ท่ีสำมำรถขยำยกำรคุ ้มครองไปยังแรงงำนนอกระบบ 
ได้อย่ำงครอบคลุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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170101

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงมีควำมคุ้มครองและ
หลักประกันทำงสังคมน้ัน ในล�ำดับแรกควรมุ่งเน้นที่กลุ่มแรงงงำนนอกระบบโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำร
ออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริกำรงำนประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชำชนในพื้นที่ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ 
ถึงควำมจ�ำเป็นและควำมส�ำคัญของกำรมีหลักประกันทำงสังคม และในล�ำดับต่อไปควรพิจำรณำปรับเปลี่ยนวิธีกำร
จ่ำยเงินสมทบให้เหมำะสมกับรูปแบบรำยได้ของแรงงงำนนอกระบบซึ่งมีควำมไม่แน่นอนในแต่ละเดือน รวมถึง  
น�ำข้อมูลจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) ไปใช้ประกอบกำรประเมินผลจำกกำร
ด�ำเนนิโครงกำร เช่น กำรให้เงนิอดุหนนุกบัเดก็แรกเกดิส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กหรือไม่ และกำรให้เบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ
สำมำรถลดควำมยำกจนในผู้สูงอำยุอย่ำงไร เพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักประกันทำงสังคมบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์ให้มีควำมครอบคลุม หลำกหลำย และมีคุณภำพ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
กำรสร้ำงควำมคุ้มครองทำงสังคมและควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงได้อย่ำงเป็น 
รปูธรรม
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170201 มีระบบและกลไกในการใหค้วามชว่ยเหลอื
กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
เปน็พิเศษไดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้

เป้าหมาย

กลุ่มประชำกรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษส่วนมำกเป็นผู้ท่ีมีควำมเสี่ยงสูงและมีควำมท้ำทำยในกำรปรับตัวให้ทัน 
กบักำรเปลีย่นแปลง กำรมกีำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถช่วยเหลอืกลุม่เป้ำหมำยท่ีสอดคล้องตำมควำมต้องกำรได้อย่ำง
แท้จรงิจะช่วยเพิม่ควำมครอบคลมุของกำรคุม้ครองและกำรมหีลกัประกนัทำงสงัคมของคนไทยมำกยิง่ขึน้ ซึง่กำรส่งเสรมิ
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย และระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถชี้ตัวเป้ำหมำยที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้อย่ำงมีประสทิธิภำพจะช่วยส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นนยัส�ำคญั 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย พจิำรณำจำกดชันี
ควำมยำกจนแบบหลำกหลำยมติิของกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ประกอบด้วย เด็ก สตรี  
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเทียบเคียง
จำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมลูกำรพัฒนำคนแบบชีเ้ป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform: 
TPMAP) พบว่ำ ดัชนคีวำมยำกจนหลำยมติิในกลุม่
เป้ำหมำยดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยในปี 2562 ค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของ
เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเร้ือรัง มีค่ำ
เท่ำกับ 0.008 / 0.006 / 0.007 / 0.012 และ 0.010 
ตำมล�ำดบั ซึง่ในภำพรวมคำดว่ำจะเป็นไปในทศิทำง
ทีส่อดคล้องกบัเป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้ลดลงร้อยละ 10 
ในปี 2565  

แผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
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ดัชนีความยากจนแบบหลายมิติของกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือ

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง

ที่มำ: Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP)
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170201

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐในช่วงปี 2561-2562 มีตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ  
คือ กำรน�ำข้อมลูทีส่ำมำรถชีเ้ป้ำกลุม่ประชำกรเป้ำหมำยทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอืจำกระบบ TPMAP ไปเป็นข้อมูลตัง้ต้น
ในกำรแก้ไขปัญหำในระดับพืน้ที ่ส่งผลให้กำรช่วยเหลอืเป็นกำรด�ำเนนิกำรบนฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีแ่ท้จรงิ โดยเป็นกำร
ผ่ำนกลไกระดับจังหวัดเป็นหลัก เช่น จังหวัดสมุทรสงครำม ที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
แบบบรูณำกำร โดยมผีูว่้ำรำชกำรจงัหวดัฯ เป็นประธำนด�ำเนนิงำนร่วมกบัภำครำชกำร ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
ทีเ่ก่ียวข้อง ลงส�ำรวจพืน้ทีค่รวัเรอืนเป้ำหมำย และน�ำไปสูก่ำรบรูณำกำรกำรให้กำรช่วยเหลอืครวัเรอืนเป้ำหมำยจำกภำคี
กำรพัฒนำต่ำง ๆ  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กลไกในกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เป็นกำรด�ำเนินกำรในมิติ 
ที่สอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน ส่งผลให้เกิดควำมซ�้ำซ้อนในกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบกับยังมี
ควำมท้ำทำยในกำรระบุตัวตนและแหล่งท่ีอยู่ของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนเนื่องจำกไม่มีข้อมูลกำรส�ำรวจอื่น ๆ 
นอกเหนือจำกของระบบรำชกำร ท�ำให้ยังมีข้อจ�ำกัดในส่วนของ “ภำวะตกหล่น” ที่ยังไม่ครอบคลุมประชำกร 
กลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำงเต็มศกัยภำพ จงึจ�ำเป็นต้องมีกำรบรูณำกำรด�ำเนนิงำนในระดบัพืน้ทีม่ำกขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนดกลไกในกำรสร้ำงกำรบูรณำกำรกันทั้งในเรื่องของ 
กำรด�ำเนินงำนช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย และกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นจำกภำคีกำรพัฒนำ 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีลไกกำรช่วยเหลอืและพัฒนำแบบมุง่เป้ำทีส่ำมำรถระบคุวำมต้องกำรทีส่อดคล้องกบักลุม่เป้ำหมำย
ในแต่ละพืน้ทีไ่ด้อย่ำงแท้จรงิ น�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิงำนกำรพฒันำบนฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ และครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำย 
ได้เพิ่มขึ้น บรรเทำปัญหำ “ภำวะตกหล่น” ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมท้ังควรมีมำตรกำรในกำรผลักดันให้ 
หน่วยงำนของรฐัทัง้ในส่วนกลำง และส่วนท้องถ่ินน�ำข้อมลูดังกล่ำวไปใช้แก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจรงิ 
และตรงตำมควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่


