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เข้าถึงข้อมูลครัวเรือนยากจนได้อย่างรวดเร็ว

2. การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

แก้ปัญหาตรงจุด ไม่ซ ้าซ้อน

ค้นหาครัวเรือนยากจนที่
ต้องการผ่านมือถือ

ทุกหน่วยงานเห็นและใช้ข้อมูลครัวเรือนชุดเดียวกัน

ทุกหน่วยงานสามารถเห็นข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ กิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือที่อยู่
ระหว่างด้าเนินการหรือ
ด้าเนินงานเสร็จสิ นแล้ว 
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TPMAP Logbook Features

การค้นหา และคัดกรองครัวเรอืนยากจน

แสดงข้อมูลครัวเรอืนและสมาชิกครัวเรอืน

บันทึกข้อมูลปัญหาและความต้องการของครัวเรือน

บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ

การออกรายงานการติดตามการให้ความช่วยเหลือ
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ฐานข้อมูล
“TPMAP Logbook”

การบูรณาการข้อมูล
ระบบ TPMAP

การบูรณาการข้อมูล
ระบบ TPMAP Logbook



6

TPMAP Logbook System
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Display Household Information
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Individual Household Information
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Location of a Household
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Detailed information on the well-being of a household (BMN)
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view detailed problems / solutions for each household
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Add detailed problems / solutions for each household
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Information about household members
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Field Survey at Samut songkhram using TPMAP Logbook Data from 271 households
(updated 30 Jan 2020)
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Monitoring and evaluations using TPMAP Logbook in Samut songkhram

Monitoring and Evaluations at Province Level
Chair: Province governor

Frequency: Monthly

Monitoring and Evaluations at District Level
Chair: District Chief 
Frequency: Monthly
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Potential usage of TPMAP & MPI

Samut Songkhram
• Already deploy TPMAP Logbook
• Governor himself will follow up, monitor 

and evaluate on a monthly basis
• We are developing a report page for 

the province

Nakhon Pathom
• Already had extensive workshop with 

provincial officials in December 2019
• Will deploy TPMAP Logbook on field test 

early next year
• Deputy Governor himself will follow up
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Real-World Use Cases

จังหวัดที่ใช้งาน Logbook 

1. สมุทรสงคราม

2. นครปฐม

3. ขอนแก่น
(updated 30 Jan 2020)
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TPMAP รายงานความก้าวหน้าในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

• ปี 2562 จังหวัดสมุทรสงครามมีคนจนเป้าหมาย 750 คน ลดลงจาก
2551 คนในปี 2560 และ 1155 คนในปี 2561

• สศช. ร่วมกับเนคเทค ได้ลงพื นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทดลองใช้ 
TPMAP Logbook

• สศช. จะด้าเนินการเชื่อมโยงระบบ TPMAP เข้ากับระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ประกอบการออกแบบและจัดท้าโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจน…..
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Key Messages
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TPMAP Logbook 
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย

o พัฒนาต่อยอดจาก TPMAP เพื่อ
วิเคราะห์และติดตามการแก้ไข
ปัญหาแบบชี้เป้า

o เป้าหมาย: เป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ความสามารถหลัก: 
o อาศัยข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐานมา

ยืนยันซึ่งกันและกัน  
o อาศัยข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐานเพื่อ

วิเคราะห์มิติต่างๆทั งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

o สามารถลงลึกตั้งแต่ประเทศ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ครัวเรือน รายคน

o สามารถบันทึกข้อมูลครัวเรือน
เพิ่มเติมได้

o ใช้ผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนดิ

ประโยชน์:  เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและ
บันทึกข้อมูลครัวเรือน บุคคล เป้าหมาย
o การติดตามวิเคราะห์ครัวเรือน

เป้าหมาย
o บันทึกกิจกรรมการช่วยเหลือ
o บันทึกสภาพที่อยู่อาศัย ปักหมุด

ครัวเรือน
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TPMAP Logbook: แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย


