


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย :          คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 170101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและ 
กลุ่มเปราะบาง

ได้รับ 
การคุ้มครองและ 
มีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมขึ้น 

V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวติ 
และครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
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V03 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคล่ือนการสร้างหลักประกันทางสังคม 

F0101 สวัสดิการเพ่ือสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare) 

F0102 การร่วมจ่าย/ระดมทุนจากภาคส่วนอื่น ๆ 

F0103  มาตรการด้านการเงินการคลังเพ่ือจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม   

F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาตา่ง ๆ 

F0202 ช่องทางวิธกีารส่ือสาร และรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

F0203 ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

F0301 ระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม 

F0302 ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค 

F0303 การจัดสรรงบประมาณการสร้างหลักประกันทางสังคมให้อยูบ่นฐานของความยั่งยนืทางการคลัง 

F0304 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม 

F0305 ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทักษะ/องค์ความรู้) 

หมายเหตุ:  n/n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ/ กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 
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จ.1 จ.2 จ.3 หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ 

พม. พม. พม. 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ดย./ พก./ พส./ มพ. /สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กอช./ สปส. 

ผส./ สถ./ สปสช. 

กรมการแพทย/์ กรมอนามัย/ กสร./ พก./ พอช./ มร.อด./ มรภ.บร./ สค./ สป.พม./ 
สป.ศธ./ สสส. 

DTAM/ กรมอนามัย/ พก./ มรภ.บร./ สค./ สป.วธ./ สสส. 

DIT/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ พอช./ มพ./ มรภ.บร./ สป.พม./ สป.ศธ./ สสส. 

กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ กอช./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ ม.รอ./ มพ./ มรมจ. /สค./ สถ./ สป.พม./ สปส./ สศช./ สสปท.  

กรมควบคุมโรค/ ดย./ ผส./ พก./ สป.พม./ สป.รง. 

กรมควบคุมโรค/ พก./ สปส./ สปสช. 

กรมอนามัย/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ มรภ.บร./ สค. 

กพร./ กรมอนามัย/ กสร./ ดย./ ผส./ พก./ พส./ มรภ.บร./ มรภ.สส./ มอบ./ สค./ สถ./ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ สถาบันวิทยาลยัชุมชน/ สป.พม./ สป.รง./ สปส./ สสปท./ สสส./ สอศ. 

ม.อ./ สคบ./ สศค. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 
  

153/1* 

50/1 

97/1/4* 

41/1* 

152/1/4* 

14/1* 

71/1* รวมทั้งสิ้น  
643/3/12* โครงการ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 เป้าหมาย :           มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 170201 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มีระบบและกลไก 
ในการให ้

ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ 
ได้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น 
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ปี 2562 ปี 2563 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 
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F0101 การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

F0102 ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ มี กา รบู รณากา รและสามารถชี้ เป้ า
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

V01 ระบบข้อมูล/เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ V03 การบริการขั้นพื้นฐาน  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

F0301 ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

F0302 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มไม่เปน็อปุสรรค (Universal Design) 

F0303 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเร่ืองสิทธปิระโยชน์ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

F0401 กฎหมาย/ระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่เป็นอุปสรรค 

F0402 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนะคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม 

F0403 ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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42 

พม. พม. พม. 

หมายเหตุ:  n/n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ/ กกกกก  หมายถึง  หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F 

ปค./ สป.พม/ สค./ สป.รง./ มอบ. 

สศช. /สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน/ ปค./  
สป.พม./ สค. 

กรมอนามัย/ DTAM/ กรมสุขภาพจิต/ 
พช./ พส./ สป.พม./ พก./ สค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

ธอส./ ดย./ พส./ สป.พม./ พก./ ผส./
สศค./ สถาบันวิทยาลัยชมุชน/ สค./ 
กรมอนามัย 

พอช./ พส. / กคช./ กรมควบคุมโรค/ 
กรมการแพทย์/ กรมอนามัย 

พก. 

กรมควบคุมโรค/ สป.พม. / สค. 

สป.พม.  

สพฐ/ ดย./ สค.  

ดย./ สค.  

ตร. มอบ. 

หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 
  

26/2* 

16/2* 

57/3* 

412/1* 
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รวมทั้งสิ้น  
962/8* โครงการ 


