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 บทความวชิาการชิน้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมนโยบายของรฐับาลจนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดความยากจน ใน
ระดบัมหาภาค เพื่อถอดบทเรยีนว่าจนีใชน้โยบายใด และมแีนวคดิอย่างไร ในการลดจ านวนคนจนในประเทศไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  ซึ่งเมื่อเราพจิาณษ จ านวน ”คนจน” 1ในประเทศจนี จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีลดลงอย่างต่อเนื่องใน
รอบ 30 ปีทีผ่่านมา โดยในปี 1990 มคีนจนในประเทศจนีสงูถงึ 752 ลา้นคน ทีม่คี่าใชจ้่ายต่อวนัต ่ากว่า 1.9 ดอลลารต่์อ
วนั (58 บาท/วนั โดยประมาณ) ซึง่ในระยะเวลา 10 ปีต่อมามคีนจนลดลงเหลอื 405 ลา้นคน (ลดลง 46% จากปี 90) 
และขอ้มูลล่าสุดในปี 2016 มจี านวนคนจนเหลอืในประเทศจนีเพยีง 7 ลา้นคนเท่านัน้  คดิเป็นสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 0.5 
ของคนจนีทัง้หมด ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่ต ่ามากเมื่อเทยีบกบัหลายๆ ประเทศที่มรีะดบัการพฒันาใกล้เคยีงกนั และ
เทยีบกบัเวลาพฒันาเพยีง 30 ปีเท่านัน้ นอกจากนี้หากคดิสดัส่วนการลดลง จะเหน็ว่าจนีมคีนจนลดลงเฉลีย่ปีละ 27% 
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ดไูดจ้ากรปู  
 
 
 
 
 
                                                           
1 ทีม่คี่าใชจ้่ายต่อวนัต ่ากว่าเสน้ความยากจนของธนาคารโลก หรอืใชจ้่ายต ่ากว่า 1.90$ ต่อวนั 



 

 จ ำนวนคนจนในประเทศจีน (ล้ำนคน) 

 

ทีม่า: Poverty & Equity Databank and PovcalNet, World Bank (2020)   

 ประเทศจนีเริม่การลดความยากจนดว้ยวธิกีารช่วยเหลอืประชาชนยากจนในรูปแบบสวสัดกิารทีเ่ท่าเทยีมกนั
ระหว่าง ค.ศ. 1949 -1977 (Yao & Wang, 2019) เน้นใหชุ้มชนและประชาชนช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเป็นหลกั รวมทัง้
ความช่วยเหลอืจากภาครฐั เช่น การปฏริูประบบการจดัสรรทีด่นิในชนบท แจกอุปกรณ์เครื่องมอืท าการเกษตร รฐับาล
รบัผดิชอบเลี้ยงคนยากจนบางส่วน เป็นต้น หลงัจาก ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา โดยการลดความยากจนของจนีสามารถ
แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนทีส่ าคญั (Wang & Liu, 2018)  
 ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการลดความยากจนจากการปฏริูประบบระหว่าง ค.ศ. 1979-1985 อนุญาตชาวนาท าสญัญา
เช่าทีด่นิของรฐั สง่ผลผลติสว่นหนึ่งใหแ้ก่รฐับาลเพื่อเป็นค่าเช่าทีด่นิ สว่นทีเ่หลอืสามารถจดัการเองตามความตอ้งการ   
 ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการลดความยากจนดว้ยการพฒันาระหว่าง ค.ศ.1986-2007 จดัตัง้คณะกรรมการลดความ
ยากจนระดบัสว่นกลางและมณฑล ก าหนดแนวทางการลดความยากจนโดยการอาศยัทรพัยากรทอ้งถิน่ พฒันาการผลติ
ด้วยตัวเอง ปรบัชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึน้ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สิง่แวดล้อมด้านชวีกายภาพ คุณภาพชวีติของ
ประชาชนยากจนและศกัยภาพโดยรวม เพื่อเปลีย่นสภาพดอ้ยพฒันาของเขตพืน้ทีย่ากจนอย่างเป็นขัน้ตอนและสร้าง
ความสมดุลการพฒันาของทอ้งถิน่  
 ขึน้ตอนท่ี 3 เป็นการใช ้2 ระบบเพื่อลดความยากจนระหว่าง ค.ศ. 2008-2012 คอื ระบบการพฒันาและระบบ
ความช่วยเหลอืเพื่อลดความยากจน แบ่งเขตพื้นที่ยากจนของประเทศใหเ้ป็น 11 เขตพเิศษเพื่อระดมก าลงัลดความ
ยากจน ในขณะเดยีวกนั ก าหนดมาตรการเพื่อรบัรองให้ครอบครวัที่ยากจนมโีอกาสได้รบัการศกึษาภาคบงัคบั การ
รกัษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานและการมบีา้นพกัอาศยั เป็นตน้  
 ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นการลดความยากจนอย่างตรงจุด (Targeted Poverty Alleviation) เริม่จาก ค.ศ. 2013 จนถงึ
ปัจจุบนั 
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 การลดความยากจนอย่างตรงจุดของประเทศจีนเริ่มตัง้แต่ ค.ศ. 2013 (The state council leading group 
office of poverty alleviation and development [CAPD], 2013) มีเป้ำหมำยกำรลดควำมยำกจนให้ครอบคลุมทุก
ครอบครวัและหมู่บ้ำนท่ียำกจน สร้ำงกลไกลดควำมยำกจนตรงจุดในระยะยำว ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ กลยุทธการพสิจูน์ ช่วยเหลอื บรหิารจดัการ และการตรวจสอบอย่างตรงจุด   
 

精准识别

 เป็นการพสิจูน์ครอบครวัทีย่ากจนและหมู่บา้นทีย่ากจนเพื่อสรา้งเป็นประวตั ิโดยผ่านกระบวนการยื่นค าขอรบั
พจิารณา ประกาศต่อสาธารณะ การสุม่ตรวจและตรวจสอบซ ้า 
 เกณฑก์ารพสิจูน์ครอบครวัยากจนในชนบท ก าหนดเสน้แบ่งความยากจนทีร่ายได ้ 2,736 หยวนต่อคนต่อปี  
(หรอื 12,400 บาท/คน/ปี โดยประมาณ) (CAPD, 2014) แต่ละมณฑลสามารถคดัเลอืกจ านวนครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน
ไดต้ามสดัส่วนคนจน (Poverty Incidence) ทีส่ านักงานสถติแิห่งชาตปิระกาศไว้เป็นรายมณฑลและบวกเพิม่อกี 10% 
การสรา้งประวตัคิรอบครวัทีผ่่านการพสิจูน์ จะบนัทกึขอ้มลูครอบครวัทัว่ไป สาเหตุทีท่ าใหย้ากจน เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
ช่วยเหลอื แผนการช่วยเหลอื และผลการช่วยเหลอื รายชื่อครอบครวัที่ผ่านการพิสูจน์ในรอบแรกจะติดประกาศใน
หมู่บา้น หลงัจากนัน้ยื่นขอพจิารณาต่อรฐับาลท้องถิน่เพื่อคดัเลอืกครอบครวัทีย่ากจนทัง้อ าเภอ และประกาศรอบที ่2 
หากไม่มกีารคดัคา้น จะสง่ไปยงัคณะกรรมการลดความยากจนในทอ้งถิน่เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
 เกณฑก์ารพสิจูน์หมู่บา้นทีย่ากจน พจิารณาตามรายไดโ้ดยเฉลีย่ของสมาชกิ หากต ่ากว่า 60%ของรายไดโ้ดย
เฉลีย่ต่อปีของมณฑล และหมู่บา้นไม่มรีายไดจ้ากธุรกจิใด ๆ คณะกรรมการลดความยากจนในมณฑลจะสง่รายชื่อไปยงั
คณะรฐัมนตรขีองประเทศจนีเพื่อขออนุมตัขิึน้ทะเบยีนเป็นหมู่บา้นทีย่ากจน 
 
 
 



 

精准帮扶

 เป็นการวเิคราะหเ์ชิงลกึในสาเหตุทีท่ าใหย้ากจนของครอบครวัและหมู่บา้นทีผ่่านการพสิจูน์แลว้ หลงัจากนัน้ 
ก าหนดเจ้าหน้าที่รบัผดิชอบโดยเฉพาะ เพื่อจดัท าแผนการช่วยเหลอืลดความยากจนรายครอบครวัและรายหมู่บา้น 
พรอ้มระดมก าลงัด าเนินการตามแผน ดงันี้ 
 ก. รฐับำลระดบัเมืองและมณฑล 
 สรา้งระบบเจา้หน้าทีป่ระจ าหมู่บา้น มเีป้าหมายเพื่อใหห้มู่บา้นยากจนมคีณะท างานประจ าของเจา้หน้าที่ลด
ความยากจนทุกหมู่บา้น ครอบครวัยากจนมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบทุกครอบครวั พรอ้มสรา้งฐานขอ้มูลของคณะท างาน
ประจ าหมู่บา้นและผูร้บัผดิชอบช่วยเหลอืครอบครวัยากจน  
 ข. เจ้ำหน้ำท่ีท่ีจะได้รบักำรคดัเลือกให้ท ำงำนในคณะท ำงำน 
 ช่วยเหลอืลดความยากจนประจ าหมู่บา้น ต้องมศีกัยภาพการท างานในระดบัหนึ่ง มคีุณค่าแก่การไดร้บัโอกาส
ในอนาคต โดยก าหนดภาระหน้าที ่โครงการ วธิตีรวจสอบผลงานและมาตรการรบัผดิชอบการท างานประจ าหมู่บา้น
อย่างชดัเจน  
 ค. คณะท ำงำนประจ ำหมู่บ้ำน 
 มหีน้าที่ส ารวจสภาพหมู่บ้านเพื่อได้ตัวเลขความยากจนที่แท้จริง วิเคราะห์สาเหตุความยากจน ก าหนด
แผนการช่วยลดความยากจน ระดมทรพัยากรและจดัสรรเงนิทุนเพื่อลดความยากจน และก ากบัการด าเนินงานของ
โครงการลดความยากจน  
 

 
 
 
 
 
 



 

 ง. รฐับำลระดบัเมืองและมณฑล 
 สรา้งระบบเจา้หน้าทีล่ดความยากจน ซึง่ครอบคลุมดา้นการคดัเลอืก การฝึกอบรม การบรหิาร การตรวจสอบ 
การใหร้างวลัและสวสัดกิาร เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างาน เจา้หน้าทีท่ีม่ผีลงานดเีด่น จะมสีทิธิไ์ดร้บัโอกาสการท างาน
พิเศษในอนาคต ส าหรบัเจ้าหน้าที่ที่ไม่มผีลงานเท่าที่ควร จะให้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ลดความยากจนและถูก
ด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตังิาน 
 

 
 
 จ. รฐับำลระดบัเมืองและมณฑล 
 จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สามารถช่วยลดความยากจน โดยมีโครงการหลักที่ร ัฐบาล
สว่นกลางก าหนดเป็นแนวทาง 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการการศกึษา โครงการสนิเชื่อขนาดเลก็และโครงการอพยพเพื่อ
ลดความยากจน 
 
 1) โครงกำรกำรศึกษำ จะมหีน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งเขา้รวม เช่น หน่วยงานบรหิารจดัการการศกึษา 
กรมสวสัดกิารและกรมการคลงั เป็นต้น นักเรยีนจากครอบครวัทีย่ากจนของโรงเรยีนอาชวีศกึษาชัน้กลางและชัน้สงู จะ
ไดร้บัเงนิอุดหนุนเพื่อชวีติความเป็นอยู่ และทุนการศกึษาดอกเบีย้ต ่า เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ของครอบครวัทีย่ากจน มทีกัษะ
ในการท างานและสร้างชวีติทีด่ขี ึน้ด้วยตนเอง ส่งเสรมิคนท างานเรยีนรู้ทกัษะใหม่และเปลี่ยนอาชพี จดัการฝึกอบรม
ทกัษะทีจ่ าเป็นในชนบทและสรา้งผูน้ าพน้ความยากจนในหมู่บา้นทีย่ากจน 



 

 
  
 2) โครงกำรสินเช่ือขนำดเลก็ จดัโดยหน่วยงานลดความยากจน การคลงัและสถาบนัการเงิน เพื่อปล่อย
สนิเชื่อใหแ้ก่ครอบครวัยากจนทีม่ทีกัษะและความประสงคท์ีจ่ะท าธุรกจิเอง สนบัสนุนเปลีย่นธุรกจิทีไ่ม่สามารถท าใหพ้น้
จากความยากจนได ้
 

 
 
 3) โครงกำรอพยพเพื่อลดควำมยำกจน จดัขึน้ส าหรบัครอบครวัยากจนทีอ่ยู่ในพื้นทีท่ีม่สีภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออ านวยการพฒันาต่อ มตี้นทุนสูงในการพ้นจากความยากจน หรอืมคีวามยากล าบากสงูทีจ่ะพ้นจากความยากจน



 

ตามสภาพของพืน้ที ่รฐับาลทอ้งถิน่สามารถวางแผนและจดัการใหอ้พยพไปยงัทีอ่ื่น โดยจดัการและดแูลปัญหาดา้นการ
ประกอบอาชพี การศกึษา การรกัษาพยาบาล สวสัดกิารสงัคมและการเขา้ร่วมสงัคมในทีอ่ยู่อาศยัแห่งใหม่ 
 

 
 

精准管理

 เป็นการติดตามผู้ทีไ่ด้รบัความช่วยเหลอืพน้จากความยากจนอย่างใกล้ชดิ สร้างเครอืข่ายฐานขอ้มูลการลด
ความยากจนระดบัประเทศ เพื่อแสดงพลวตัความกา้วหน้าในการลดความยากจน และสนับสนุนการวางแผนตดัสนิใจ
ส าหรบังานลดความยากจน 
 

 
  



 

 CAPD ของคณะรฐัมนตรสีร้าง website การลดความยากจนแห่งประเทศ เพื่อแบ่งปันขอ้มูลความต้องการ 
พรอ้มสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างครอบครวัและหมู่บา้นทีย่ากจน กบัทรพัยากรลดความยากจนและผูท้ีม่คีวามประสงค์
ร่วมช่วยเหลอืการลดความยากจนในสงัคม ซึ่งสามารถท าให้การจดัสรรทรพัยากรอย่างตรงจุดได้มากยิง่ขึน้ รฐับาล
ทอ้งถิน่ในแต่ละระดบัสรา้งฐานขอ้มูลย่อยตามความเหมาะสมของทอ้งถิน่ โดยรฐับาลสว่นกลางเป็นผูก้ าหนดโครงสรา้ง 
(Top-level design)  
   

精准考核

 เป็นการตรวจสอบเชงิปรมิาณในผลการท างานตัง้แต่การพสิจูน์ครอบครวัและหมู่บา้นทีย่ากจน การช่วยเหลอื
และบรหิารจดัการลดความยากจนอย่างตรงจุด เพื่อรบัรองการปฏบิตังิานในทุกระดบั ด าเนินการตามแนวทางนโยบาย
การลดความยากจนอย่างถูกตอ้ง  
 

 
 
 ส านักงานคณะกรรมการลดความยากจนจะด าเนินการตรวจสอบผลการท า งานลดความยากจนของ
คณะกรรมการพรรคคอมมวินิสตจ์นีประจ ามณฑลและรฐับาลระดบัมณฑลในทุกปี (General Office of the Communist 
Party of China & General Office of the State Council of the People's Republic of China. 2016) คณะกรรมการ
พรรค ฯ และรฐับาลจดัท ารายงานสรุปการปฏบิัติงานตามแผนทีไ่ด้ผ่านการอนุมตัแิล้ว น าส่งคณะกรรมการลดความ
ยากจนส่วนกลาง คณะกรรมการส่วนกลางมอบหมายสถาบนัวจิยั หรอืองค์การทัว่ไป ด าเนินการตรวจสอบ หรอืสุ่ม
ตรวจเพื่อประเมนิตามตวัชวีดัต่าง ๆ คณะกรรมการส่วนกลางจะประเมนิรายงานผลการปฏบิตัิงานของมณฑล โดย
พิจารณาข้อมูลประวัติครอบครัวและหมู่บ้านยากจน ผลการประเมินจากสถาบันวิจัย และผลการประเมินการใช้
งบประมาณเพื่อลดความยากจน หลงัจากนัน้ จดัท าเป็นรายงานเพื่อน าส่งคณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมาธกิารพรรค ฯ 
สว่นกลาง ในขณะเดยีวกนั แจง้ผลการประเมนิไปยงัมณฑลพรอ้มขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุง 



 

 คณะกรรมการลดความยากจนส่วนกลางประกาศผลการประเมนิต่อสาธารณะ ส าหรบัมณฑลทีพ่บปัญหาใน
การประเมนิ เช่น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความยากจนประจ าปี การใชง้บประมาณผดิวตัถุประสงค ์เป็นตน้ จะนดั
หมายซกัถามผูบ้รหิารสงูสุดทัง้คณะกรรมการพรรค ฯ ประจ ามณฑลและรฐับาลมณฑล ผลการประเมนิการท างานลด
ความยากจน เป็นสว่นประกอบส าคญัของการประเมนิผลการท างานประจ าปีของผูบ้รหิารพรรค ฯ และรฐับาลทอ้งถิน่ 
 รฐับาลจนีก าหนดเกณฑ์การพ้นจากความยากจนส าหรบัครอบครวัและหมู่บ้านที่ได้รบัความช่วยเหลอืจาก
คณะกรรมการลดความยากจนในแต่ละระดบั เพื่อเป็นกลไกในการแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการลดความยากจน 
(General Office of the Communist Party of China & General Office of the State Council of the People's Republic 
of China. 2016) โดยแยกเป็น 3 ประเภท คอื ประชาชนทีย่ากจน หมู่บา้นทีย่ากจนและอ าเภอทีย่ากจน 
 1) ประชาชนที่ยากจน จะพิจารณาเป็นครอบครัว หากครอบครัวมีรายได้ประจ าสุทธิต่อคนเกินเกณฑ์
มาตรฐานช่วยเหลอืเพื่อลดความยากจน พรอ้มสามารถไดร้บัการรบัรองในดา้นการศกึษาภาคบงัคบั การรกัษาพยาบาล
ขัน้พืน้ฐานและมบีา้นพกัอาศยั ใหถ้อืว่าพน้จากความยากจนแลว้ ครอบครวัทีพ่น้จากความยากจนจะตอ้งไดร้บัการเสนอ
ชื่อจากหมู่บา้น ผ่านการตรวจสอบจากคะณท างานลดความยากจนประจ าหมู่บา้น ไดร้บัความยนิยอมจากครอบครวัที่
ถูกเสนอชื่อ และประกาศในหมู่บา้นแลว้ไม่มกีารคดัคา้น จะไดร้บัการน าชื่อออกจากประวตัคิรอบครวัทีย่ากจน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 2) หมู่บา้นทีย่ากจน จะไดร้บัการพจิารณาในดา้นสดัส่วนคนจนของสมาชกิเป็นหลกั โดยค านึงถงึโครงสร้าง
พืน้ฐาน การบรกิารสาธารณูปโภค การพฒันาอุตสาหกรรมหมู่บา้น รายไดข้องหมู่บา้น เป็นต้น หากสดัส่วนคนจนต ่า
กว่า 2 % และไม่มกีารคดัคา้นหลงัจากตดิประกาศในอ าเภอแลว้ จะถอืว่าพน้จากหมู่บา้นทีย่ากจนแลว้ 
 

 
 
 3) อ าเภอทีย่ากจน หมายถงึอ าเภอยากจนทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ หรอืเป็นอ าเภอยากจนทีม่พีืน้ที่
ตดิต่อกนัหลายอ าเภอ หากสดัสว่นคนจนลดเหลอืน้อยกว่า 2% คณะกรรมการลดความยากจนของอ าเภอสามารถเสนอ
ต่อคณะกรรมการระดบัเมอืง เพื่อได้รบัการตรวจสอบเบื้องต้น หลงัจากนัน้ ต้องผ่านการตรวจซ ้าจากคณะกรรมการ
ระดับมณฑล เมื่อประกาศแล้วไม่มีการคัดค้าน ให้น าส่งคณะกรรมการลดความยากจนของคณะรัฐมนตรี หาก
คณะรฐัมนตรตีรวจสอบแล้วไม่พบปัญหา จะมอบหมายให้รฐับาลมณฑลอนุมตัใิห้อ าเภอเหล่านี้พน้จากความยากจน
อย่างเป็นทางการ 
 

 



 

 การใช้นโยบายการลดความยากจนอย่างตรงจุดของประเทศจีน ได้ประสบความส าเร็จหลายด้านตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้การประเมนิผลการใชน้โยบาย (Zheng, 2019) ไดพ้บว่า การพสิจูน์อย่างตรงจุด ช่วยใหแ้บ่งคน
ยากจน ศกึษาความต้องการของครอบครวัและหมู่บ้านที่ยากจนอย่างถูกต้อง เช่น เจ้าหน้าที่ได้คดัคนที่ไม่ตรงตาม
เกณฑค์วามยากจนออก 12.8% เมื่อ ค.ศ. 2017 ซึง่สว่นใหญ่เพราะครอบครวัมรีายไดเ้สรมิจากแหล่งทีอ่ื่น  
 นโยบายการลดความยากจนอย่างตรงจุดได้เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ปัจจยัการผลติส าคญัในระยะสัน้ ช่วย
สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของท้องถิ่นในระยะยาว การสร้างหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท การจดัให้มีประกนัภัยด้านเกษตรกรรม การปลูกป่าไม้และมาตรการอื่น ๆ ได้ช่วยให้
ครอบครวัทีย่ากจนสามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิไดม้ากขึน้ พรอ้มมรีายไดเ้พิม่ขึน้  
 การใชน้โยบายการลดความยากจนอย่างตรงจุดใน 4 ปีทีผ่่านมา ไดช้่วยสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานในเขตพืน้ทีท่ี่
ยากจนใหด้ขีึน้เป็นอย่างมาก การอพยพครอบครวัทีย่ากจน การปรบัปรุงบา้นพกัอาศยั การปรบัปรุงทีด่นิ การประปา
และการไฟฟ้าซึง่เป็นโครงการทีต่อ้งใชง้บประมาณจากการคลงัเป็นจ านวนมาก ไดเ้สรจ็สิน้เป็นส่วนใหญ่ ภาระดา้นเงิน
ลงทุนของการคลงัจะลดน้อยลงในอนาคต  
 นโยบายการลดความยากจนของจนี มแีนวโน้มจะพฒันาต่อไปใน 5 ดา้น คอื การปรบัปรุงระบบการลดความ
ยากจนอย่างตรงจุดให้ดขีึน้ การพฒันาแบบสเีขยีวและส่งเสรมิอุตสาหกรรมเพื่อลดความยากจน ออกแบบแผนการ
ส่งเสรมิแรงงานเพื่อสรา้งอุปทานแรงงานมากขึน้แก่ครอบครวัทีย่ากจน เปลีย่นแนวทางการช่วงเหลอืคนยากจนใหเ้ขา้
ระบบประกนัสงัคม และเน้นการตรวจสอบและประเมนิในระยะกลางและระยะยาวต่อไป 
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