
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สรุปแถลงข่าว 
การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือชื่อย่อ 
คจพ. ซึ่งเป็นกลไกเชิงนโยบายของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่มีค าสั่งแต่งตั้ง  
ศจพ. โดยค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ศจพ. และ คจพ. จะเป็นกลไก
เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยได้อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม และยั ่งยืนในทุกพื ้นที ่ทั ่วประเทศ   โดยคณะกรรมการฯ  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องส าคัญ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี ้

๑. กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการในระดับพื้นที่ 

ใ น  ๓  ร ะ ดั บ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  

(๑ ) ก ล ไก ระดั บ
อ ำนวยกำร โดยให้
มี ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อ า น ว ย ก า ร ข จั ด
ความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) (๒) กลไกระดับอ ำนวยกำรปฏิบัติกำร โดยให้มีการ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอ าเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) ทั้งนี้ ส าหรับ ศจพ.ข. จะเป็นกลไกระดับ
อ านวยการปฏิบัติการและระดับปฏิบัติการ และ (๓) กลไกระดับปฏิบัติกำร โดยให้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการ

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  
โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการจัดตั้ง ศจพ.จ. ศจพ.อ 
และทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดตั้ง ศจพ.กทม. 



๒ 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

และ ศจพ.ข. โดย ศจพ. ระดับปฏิบัติการมีหน้าที่และอ านาจหลักในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้กลไก

ในระดับอ านวยการ และ ศจพ. ทราบ โดยกลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนาคน
ตลอดช่ วงชี วิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็ นข้ อมูลหลักในการ
ด าเนินการ นอกจากนี้ ให้ทีมปฏิบัติการฯ ทุกพื้นที่สรรหา/ คัดเลือกบุคคลร่วมทีมพี่เลี้ยงที่เหมาะสม  
เพื่อร่วมด าเนินการในพื้นที่กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยการท างานของ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และ
ทีมพี่เลี้ยง จะต้องเป็นการด าเนินการในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนและภาคีพัฒนา 
(Team Thailand) 

 ทั้งนี้ ระบบ TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า ระบบ TPMAP จึง
สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งท าให้การแก้ปัญหาตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพ
ปัญหาได้ ดังนั้น ระบบ TPMAP จึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย

ของการพัฒนาได้ทั้งในระดับครัวเรือนและบุคคล  TPMAP ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลบัตร
ประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมจ านวนประชากรประมาณ ๖๐ ล้านคนทั่ว
ประเทศ 

๒. การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้
ประชาชนในประเทศสามารถ อยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) ประกอบด้วย 
๔ แนวทาง และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา   

 

 

 

 

 

 



๓ 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

• แนวทาง ๔ แนวทาง ประกอบด้วย 
- เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ใน

ประเทศ ทั้งในส่วนของข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงโดยเลขบัตร

ประชาชน ๑๓ หลัก และข้อมูลจากพื้นที่จากระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) 
- ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ (X-Ray) หากลุ่มเป้าหมาย

วิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP เพื่อให้ความช่วยเหลือที่
จ าเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน รวมทั้งส ารวจกลุ่มคนที่ตกหล่นจาก
ระบบ TPMAP (exclusion error)  

- ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนผ่านการจัดท านโยบาย มาตรการ การ
ด าเนินงานที่เหมาะสม โดยใช้ระบบ TPMAP 

- ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ระบบ TPMAP 

• เงื่อนไขการพัฒนา : พัฒนาระบบ TPMAP เพื่อเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์สามารถสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ 
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อให้
ข้อมูลในระบบ TPMAP มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประชากรไทยทุกคนทั่วประเทศ โดยให้น าส่งให้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพัฒนาระบบทั้งในความสมบูรณ์ของข้อมูลและการใช้งานของระบบ 
TPMAP 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการจัดท าเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd 
เพื ่อเป็นช่องทางหลักส าหรับการเผยแพร่ผลการด าเนินการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที ่ของประเทศไทย และสื่อส าหรับการสร้างการ
ตระหนักรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สื่อรูปแบบวีดิทัศน์ และเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  

 

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd

