
ยุทธศาสตรชาติกับการแกปญหาความยากจน
กันยายน 2561

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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5.81 ล้านคน ในปี 2559
ร้อยละ 8.6 

เส้นความยากจนทางการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นราธิวาส ปัตตานี 
กาฬสินธุ์ ตาก และ
บุรีรัมย์ เป็นจังหวัด
ที่มีปัญหาความ
ยากจนเร้ือรัง
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ความยากจนเชิงสัมพัทธ์ (relative poverty)
เป็นการวัดความยากจนโดยใช้การเปรียบเทียบมาตรฐานการด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของสังคมโดยเฉลี่ย 

จปฐ. $1.90 a dayHAI

Multidimensional Poverty Index (MPI) 
ดัชนีชี้วัดความยากจน 
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แรงงานทั่วไป เกษตรกร ไม่ได้ท างาน คนงานเกษตร อื่นๆ

รายได้มากสุด

รายได้น้อยที่สุด 4.8 ล้านคน

5.6 ล้านคน

16.5 ล้านคน

2,644 บาทต่อคนต่อเดือน

3,173 บาทต่อคนต่อเดือน

5,344 บาทต่อคนต่อเดือน40 %

0.67 ล้านคน

17,975 บาทต่อคนต่อเดือน

เกือบจน

ยากจน
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100 %

53,342 บาทต่อคนต่อเดือน
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เกษตรกร แรงงานทั่วไป ไม่ได้ท างาน คนงานเกษตร อื่นๆ

คนจน
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18.30
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14.86

เกษตรกร แรงงานทั่วไป ไม่ได้ท างาน คนงานเกษตร อื่นๆ

คนเกือบจน

• เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 5,344 บาท ในปี 2558
• ครอบคลุมกลุ่มคนจน เกือบจน แรงงานทักษะต่่า

และผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

6,485 บาทต่อคนต่อเดือน50 %
Median

25.7 ล้านคน
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63 % 8,350 บาทต่อคนต่อเดือน

เกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ 
(รายได้ต่ ากว่า 100.000 บาทต่อปี)

13.9 ล้านคน

26
.9

 ล
้าน

คน

40.8 ล้านคน

GDP per capita 15,536 บาทต่อคนต่อเดือน

สถานการณ์ความยากจน



ความยากจนและความเหลื่อมล้่า



มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนน่าเงินที่เหลือไปใช้
จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ 

การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น 
การยกระดับรายได้ผ่านวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแหล่งจัดหางานในการประกอบ
อาชีพ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้มีรายได้น้อยหรือ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น การให้ทุนการศึกษา กยศ.

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและป้องกัน
ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนนโ
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



แล้วท ำไมเรำจึงยังคงมีคนยำกจนอยู่



แผนพัฒนาฯ 

แผนม่ันคงฯ 

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

AREAFunctionAgenda

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

เปา้หมายการพฒันา
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TPMAP ระบบบูรณาการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Thai Poverty Map and Analytical Platform

ประเทศ จังหวัด

อ่าเภอ

ครัวเรือน

วีดีทัศน์
แนะน่าระบบ

MPI – Multidimensional Poverty Index
การเงิน การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการภาครัฐ 



TPMAP กับการแก้ปัญหาความยากจนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

II. Policy Formulation

III. Policy Implementation

IV .Policy Monitor and Evaluation

I. Policy Advocacy

Thailand
eGovernment

One Stop Service
Digitalisation
Evidence-based Policy
People Centric 
Etc.

แผนระดับ 2 และ 3 

Targeting – Inclusive & exclusive error
One Stop Service
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ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ

สศช.
www.nesdb.go.th
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