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-๑- 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นธรรมและ
หลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครอง
ทางสังคมอ่ืน ๆ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ าและ
ความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุในสังคม  

ที่ผ่านมา ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจ านวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
และยังขาดหลักประกันทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ การเสียชีวิตหรือ
การสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการยกระดับให้ครอบคลุมความคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เนื่องจากสวัสดิการทางสังคมยังขาดความมั่นคงหรือไม่สามารถ
ยึดถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในปี ๒๕๖๔ แรงงานนอกระบบ 
มีจ านวนมากกว่าแรงงานในระบบ โดยพบว่า จากผู้มีงานท าทั้งสิ้น ๓๗.๗ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ
จ านวน ๑๙.๖ ล้านคน (ร้อยละ ๕๒.๐) และเป็นแรงงานในระบบ ๑๘.๑ ล้านคน (ร้อยละ ๔๘.๐) ขณะที่
ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  
ในราคาที่ยุติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็น
กลไกส าคัญของการก าจัดวงจรความเหลื่อมล้ าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ได้อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่  

๑) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้น
การขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์  
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และ พัฒนา
ระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการท างานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่า และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค 

 



 

-๒- 

๒)  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและ
พัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม     

 



 

-๓- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
๒.๑   บทน า 

การยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกช่วงวัย และ 
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย จะช่วยก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม และน าไปสู่
ความเหลื่อมล้ าที่ลดลงได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสร้างหลักประกันทางสังคม 
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง อาทิ กลุ่มที่มีรายได้น้อย 
แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านการก าจัดวงจรความเหลื่อมล้ าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น    
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   

๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/วัยรุ่น 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 



 

-๔- 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 

๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่ ง เป้า เ พ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 

 



 

-๕- 
 

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๗๐๐๐๑ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง

และมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

ดัชนีความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 
อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าเป้าหมาย 



 

-๖- 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่สามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความคุ้มครองทาง
สังคมข้ันต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ 
และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส 
ผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 
เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็น

มนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และ
พัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ า ครอบคลุม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการท างานโดยยกระดับกลไกการ
ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริมการท างานที่มีคุณค่า และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค  



 

-๗- 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๗๐๑๐๑ คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม

ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร 
กลุ่ ม เปราะบางที่ ได้ รับการ
ย ก ร ะ ดั บ ต า ม  ๓  ขั้ น ข อ ง 
การพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง 
และยั่งยืน) 

 
อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าเป้าหมาย 

 



 

-๘- 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ าของสวัสดิการแต่
ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ 
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตทางสังคม
ได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน 
บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ของการท างานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการท างานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริมให้
แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคงของ
ครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไก
พิทักษ์และคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ 
รวมทั้งการสร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้ก าลัง
แรงงานทุกกลุ่มได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ื อยืด
ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุจะสามารถท าประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
พ่ึงตนเองด้านรายได้ รวมทั้งยังเป็นทางเลือกที่ส าคัญ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากร  
วัยแรงงานอีกด้วย 

๓) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
และอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน 
ในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔)  การบริหารจัดการงบประมาณและแหล่งรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง  โดยจัดสรร
งบประมาณด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมให้อยู่บนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง  รวมถึงพัฒนา
สมรรถนะ องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 



 

-๙- 

๓.๒  แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง 

และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรง
จุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม  



 

-๑๐- 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๗๐๒๐๑ มีระบบและกลไกในการให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
คว ามช่ ว ย เหลื อ เป็ น พิ เ ศษ ได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย
มิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ 

          หมายเหตุ : ลดลงจากค่าเป้าหมายของห้วงก่อนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๑- 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

๒) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  

๓) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน  
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม 

๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  

 
 
 


