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การประชุมคณะกรรมการ 
ขจัดความยากจนและ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่  1/2564 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
       ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2  การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 1 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-ไม่ม-ี 
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วาระที่ 3 
เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563  
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วาระที่ 3 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) 

นายกรัฐมนตรีลงนามใน ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในการเป็นกลไกเชิงนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาทุกช่วงวัย  
โดยสรุปรายละเอียดค าสั่งฯ ได้ ดังนี้  

ศจพ. 

แนว
ทางการ
ปฏิบัติ  

องค์ 
ประกอบ 

หน้าทีแ่ละ
อ านาจ 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) โดยตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปด าเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ในการจัดท าแผนการด าเนินการและแนวทางการพัฒนา 

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
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วาระที่ 3 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 374/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ธิการ 

QR Code 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 374/2563   
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วาระที่ 4.1 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจน 
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ค า สั่ ง ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
ที่  3 4 7 / 2 5 6 3  ล ง วั น ที่  3 0 
ตุลาคม 2563 เร่ือง จัดต้ังศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและ 
 

คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ช าติ 
(ครั้งที่  3/2563) ให้ความเห็นว่า 
ปัญหาความยากจนแต่ละพื้นที่ มี
ลักษณะและความจ าเพาะของปัญหา
ที่แตกต่ างกันไป การพัฒนาระบบ
TPMAP ที่สามารถระบุสภาพปัญหา
และความต้องการ จ าแนกได้ตาม
พื้นที่และตัวบุคคล จะสามารถเป็น
เครื่องมือเชิงนโยบายที่ส าคัญที่จะท าให้
การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ข้อเท็จจริง 1.ความเป็นมา 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการในระดับพื้นที่ใน 3 ระดับ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ระดับอ านวยการ 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับพ้ืนที่ ระดับปฏิบัติการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

ระดับนโยบาย 

เป้าหมาย 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติรับทราบกลไกการด าเนินการด้วยแลว้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และท่ีประชุมได้เน้นย้ าให้ความส าคัญ 

การชี้เป้าและจัดล าดับ
ความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

การมีส่วนร่วมและท างานร่วมกัน 
อย่างบูรณาการของทุกภาคีพัฒนา 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 
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วาระที่ 4.1 

LOREM IPSUM 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

เป็นกลไกอ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่จังหวัด 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

การจัดตั้ง 
ศจพ.จ. 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  
• ผู้แทนจากภาครัฐ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด 
• ผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ ประธานหอการค้าจังหวัด  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
• ผู้แทนจากภาคประชาชน 

• บริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม 
ท่ี ศจพ. ก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

• บูรณาการแผนงาน/โครงการ 
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
• รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ. ทราบเป็นระยะ  
• แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือทีมปฏิบัติการฯ  

ท่ีเห็นสมควร 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 
อาศัยอ านาจของ คจพ. ตามความในข้อ 2.2 (4) ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ฝ่ายเลขาฯ จึงได้ยกร่างค าสั่งจัดต้ังศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา 
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการภายใต้กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ใน 3 ระดับ ดังนี้ 

หน้าที่และ
อ านาจ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนืตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1 

QR ร่างค าสั่ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ  

ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจได้ตามความเหมาะสมของบริบทของพ้ืนที่ 

องค์ประกอบ 
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LOREM IPSUM 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

เป็นกลไกอ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 

การแต่งตั้ง คจพ. กทม. เทียบเคียงจากองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ของ ศจพ.จ. ทั้งน้ี สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจได้ตาม
ความเหมาะสมของบริบทของพื้นที่ 
 

การจัดตั้ง 
ศจพ.กทม. 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง  
• ผู้แทนจากภาครัฐ อาทิ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
• ผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ ประธานสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
• ผู้แทนจากภาคประชาชน 

• บริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามที่ ศจพ. ก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

• บูรณาการแผนงาน/โครงการ  
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในระดับจังหวัด 
• รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ. ทราบเป็นระยะ  

องค์ประกอบ หน้าที่และ
อ านาจ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (คจพ.กทม.)  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1 

QR ร่างค าสั่ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ  
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ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

เป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอ 

การจัดตั้ง องค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ 

ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมงอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ 
ที่ดินอ าเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาในพ้ืนที่ ท้องถิ่น
อ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ เพ่ือให้ภาคี พัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการด าเนินงานในพ้ืนที่  
ตามแนวทางที่ ศจพ. และศจพ.จ. ก าหนด โดยใช้ข้อมูล 
จากระบบ TPMAP บูรณาการแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณ ตลอดจน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ.จ. ทราบเป็นระยะ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 

การจัดตั้ง  
ศจพ.อ. 

ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง  
• ผู้แทนจากภาครัฐ อาทิ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้บริหาร

สถานศึกษาในพ้ืนที่ ท้องถิ่นอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ 
• ผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ ผู้จัดการธนาคารในพื้นที ่
• ผู้แทนจากภาคประชาชน 

องค์ประกอบ หน้าที่และ
อ านาจ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (คจพ.อ.) 

• ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการด าเนินงานในพ้ืนที่  
ตามแนวทางที่ ศจพ. และ ศจพ.จ. ก าหนด โดยใช้ข้อมูล 
จากระบบ TPMAP  

• บูรณาการแผนงาน/โครงการ 
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  
• รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ.จ. ทราบเป็นระยะ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1 

QR ร่างค าสั่ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ  

ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจได้ตามความเหมาะสมของบริบทของพ้ืนที่ 
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ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

เป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการ/ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขต 

ศจพ.ข. ปฏิบัติการทั้งในระดับอ านวยการปฏิบัติการและปฏิบัติการ ซึ่งในการแต่งตั้ง คจพ.ข. เทียบเคียงจากองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจของ 
คจพ.อ.  ทั้งน้ี สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจได้ตามความเหมาะสมของบริบทของพื้นที่ 
 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 

การจัดตั้ง  
ศจพ.ข. 

ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในเขตที่เกี่ยวข้อง  
• ผู้แทนจากภาครัฐ อาทิ เกษตรเขต ผู้บริหารสถานศึกษา 

ในพ้ืนที ่
• ผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ ผู้จัดการธนาคารในพื้นที ่
• ผู้แทนจากภาคประชาชน 

องค์ประกอบ 
หน้าที่และ
อ านาจ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (คจพ.ข.) 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

• ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
ตามแนวทางที่ ศจพ. และ ศจพ.กทม. ก าหนด  

• ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่สามารถด าเนินการได้เอง โดยใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

• บูรณาการแผนงาน/โครงการ 
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  
• รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ.กทม. ทราบเป็นระยะ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1 

QR ร่างค าสั่ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ  

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ 
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ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนท่ี 

เป็นกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที ่

การจัดตั้ง องค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ 

ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนฝ่ายปกครองอ าเภอ ผู้แทน
สาธารณสุข ผู้แทนส านักงานเกษตรอ าเภอ อาสาสมัคร
พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ 
ความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ตรวจสอบ ด า เนินการแก้ ไขปัญหาที่ สามารถ
ด าเนินการได้เองและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบTPMAP 
ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ.อ ทราบเป็นระยะ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ :  การจัดตั้ง ทีมปฏิบัติการฯ สามารถด าเนินการจัดตั้งและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจได้ตามความเหมาะสมของบริบทของพื้นที่ 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 

การจัดตั้งทีม
ระดับพ้ืนที ่

ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
• ผู้แทนจากภาครัฐ อาทิ ผู้แทนสาธารณสุขต าบล ผู้แทนส านักงานเกษตร

ต าบล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
• ผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ ผู้จัดการธนาคารในพื้นที่ 
• ผู้แทนจากภาคประชาชน อาทิ ผู้น าองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่  

องค์ประกอบ หน้าที่และ
อ านาจ 

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ 

• ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่สามารถด าเนินการได้
เองและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

• ติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา 
• รายงานผลการด าเนินงานให้ ศจพ.อ ทราบเป็นระยะ  
• สรรหาทีมพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1 

QR ร่างค าสั่ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ  
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กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 

การน าค าสั่งการจัดตั้งฯ เข้าสู่ระบบ  

ค าสั่ง ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

ค าสั่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ศจพ.) 

ค าสั่ง ศจพ. ระดับ อ านวยการ 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ค าสั่ง ทีมปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับพ้ืนที่ 

ค าสั่ง ศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ค าสั่ง ศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ค าสั่ง ศจพ. ระดับ อ านวยการ
ปฏิบัติการ 

ค าสั่ง ศจพ. ระดับ 
ปฏิบัติการ 

หน้า Log in เพ่ือน าเข้าค าสั่งการจัดต้ังศูนย์ฯ   

ศจพ. ทุกระดับ หน้าเว็บไซต์หลักของ ศจพ. 
 

http://nscr.nesdc.go.th/ex-order/ 
 เว็บไซต์ 

แสดงค าสั่งจัดต้ังศูนย์ฯ 
Open-D 

http://nscr.nesdc.go.th/ex-order/
http://nscr.nesdc.go.th/ex-order/
http://nscr.nesdc.go.th/ex-order/
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

3/18/2021 16 

25% 

15% 

2 

1 
เห็นชอบกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ตาม
ร่างค าส่ังจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา (ต่อ) 

3/18/2021 17 

25% 

15% 
3 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มอบหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) และศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขต 
(ศจพ.ข.) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ตามร่างค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ได้ตามความ
เหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

เมื่อจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติการฯ 
แล้วเสร็จ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ คจพ. ในทุกระดับ น าเข้าค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ส าหรับค าสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ ให้ ศจพ.จ. เป็นผู้น าเข้าค าสั่งจัดตั้งฯ มาที่ 
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ คจพ. รายงานผล ต่อ คจพ. ทราบต่อไป 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 4.1 

หมายเหตุ : ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ให้น าเข้าค าสั่งการจัดตั้งฯ ภายใน 30 วัน หลังจากการรับรองผลการเลือกตั้ง 
หมายเหตุ : ในการน าเข้าค าสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ ศจพ.จ. ของแต่ละจังหวัด จะเป็นผู้ด าเนินการน าเข้าค าสั่งจัดตั้งฯ   

ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงองค์ประกอบของ ศจพ. ในทุกระดับ หรือทีมปฏิบัติการฯ  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ของ คจพ. ในทุกระดับ น าเข้าค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ 
มาที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order  ภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการประกาศค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ/ทีมปฏิบัติการฯ 

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
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วาระที่ 4.2 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  
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ใครคือคนจน ? คนจนอยู่ท่ีไหน ? ปัญหาของคนจน
คืออะไร ? 

แก้ไขปัญหาคนจน 
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ? 

นายกฯ มีค าสั่งการ ในการใช้ Big Data  
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน ความเป็นมาของการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพฒันาคนทุกช่วงวัย 

ขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนา 
คนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 2.0) เพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคน 
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย 

 ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty 
Map and Analytics Platform  

: TPMAP 1.0) 

ส านักงานฯ และ NECTEC 

ส านักงานฯ และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เมษายน 2562 

ส านักงาน ฯ ได้ด าเนินการ 

มกราคม 2561  
ข้อสั่งการให้ กบภ. น าระบบ TPMAP 1.0  

ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน  

TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า  

TPMAP สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและ 
ความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ 
หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น 

TPMAP ? 

TPMAP เป็นเคร่ืองมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

ข้อสั่งการ 

พฤษภาคม 2560 

ส านักงานฯ และ 
NECTEC 

 ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty 
Map and Analytics Platform  
: TPMAP 1.0) 

ข้อสั่งการให้ กบภ.  
น าระบบ TPMAP 1.0  

ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  

ขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้
เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP 
2.0) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
จากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็น
การพัฒนาคนตามกลุ่ ม เป้ าหมายและ 
ตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย 

ส านั ก ง านฯ  แล ะ  NECTEC ไ ด้ ม ี
การประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน 
TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ส านักงาน ฯ  
ได้ด าเนินการ เมษายน 2562 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563.อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มีค าสั่งให้
จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง” เรี ยกโดยย่ อว่ า  “ศจพ.” โดยตั้ งอยู่ 
ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ค าสั่ง 
ส านักนายกรัฐมนตรี  

ที่ 347/2563 
มกราคม 2561 

มกราคม 2561 
ส านักงาน ฯ 
และ NECTEC  

ตุลาคม 2563 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

ข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูล Farmer one 

*ข้อมูลในระบบเป็นขอ้มูลเชิงสถิตเิท่านั้น 

*ข้อมูลในระบบเป็นขอ้มูลเชิงสถิตเิท่านั้น 

สุข ภาพ 

ความเป็นอยู่ 

การ ศ ึกษา รายได้ 

บริการภาครัฐ 

66,186,727  

*ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจกัร 
 ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การแสดงผลข้อมูลและจ านวนประชากรในระบบ TPMAP 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

66,186,727 
คน* 

60  
ล้านคน** 

จปฐ. 
36.89 ล ้าน คน 

12.9 ล ้าน ครัวเร ือน 

บัตรสวัสดิการรัฐ 
14.5 ล ้าน คน 

ข้อมูล เ บ้ียยั ง ชีพ  
ผู้ พิการ /  คนพิการ  
9.8 ล้า นคน (พค.  62) 

ข้อมูล ผู้คนพิการ  
1.9 ล้า นคน (กพ . 62) 

ข้ อ มู ล เ งิ น ช่ ว ย เ ห ล ื อ ผ ู้ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
ก า ร ก ร ณี ฉุ ก เ ฉ ิ น  

( อ น า ค ต )  

ข้ อ มู ล เ ด ็ ก แ ร ก เ ก ิ ด  
แ ล ะ บ ร ิ ก า ร ท า ง ส ั ง ค ม  

( อ น า ค ต )  

ข้ อ มู ล ก า ร ฝึ ก อ า ช ี พ  
( อ น า ค ต )  

ข ้ อ มู ล ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ซ  ้า ซ ้ อ น ( อ น า ค ต )  

สิทธิรักษาพยาบาล  
53.7 ล ้าน คน (พค . 61) 

ข้อมูลนักเรียน  
(พค . 63) 

ข้อมูลเชิงลึก 
จ า ก ท้ อ ง ที่ /  ท้ อ ง ถ่ิ น  

ข้อมูล Farmer one 

*ข้อมูลในระบบเป็นขอ้มูลเชิงสถิตเิท่านั้น 

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

** เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อมูลในระบบ TPMAP ณ ปัจจุบัน 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

ขาดการเชื่อมโยงและ 
บูรณาการข้อมูล 

ข า ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
การท างานร่ วมกันระหว่ าง 
ภาคีการพัฒนา 

ขาดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาคีการ
พัฒนา 

หลักการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนแบบมุ่งเป้าด้วย TPMAP 
 ผ่าน วงจรนโยบาย (Policy Cycle)  

4 

1 
2 

3 

5 
การพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
แบบชี้เป้า  

ด้วยระบบ TPMAP 

Policy Advocacy  
การก าหนดประเด็นนโยบาย 

ประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

ทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ระยะเวลา 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความซ้ าซ้อน
ของการช่วยเหลือและพัฒนา 

จัดเก็บข้อมูลทับซ้อนกัน 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
และต่อเนื่อง 

ประสิทธิภาพและความซ้ าซ้อน
ของการช่วยเหลือและพัฒนา 
เครื่องมือในการชี้เป้า (TPMAP) 
ไม่ได้ถูกน ามาใช้งาน 

ฟาง 

ศจพ. 

Policy Formulation  
การก าหนดนโยบาย 

การใช้ TPMAP เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุม

ทุกมิติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างบูรณาการ  
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 

พิจารณาความจ าเป็น/เร่งด่วน และเป้าหมาย
ของการแก้ไขปัญหา รวมถึงประเด็นการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับทรัพยากร และข้อจ ากัดของ

พื้นที่ จากข้อมูลของ TPMAP 

Policy Decision   
การตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ประเมิน ติดตามและรายงานผล
ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา

ความยากจนและการพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย ผ่าน TPMAP  

Policy Monitoring  
and Evaluation 

การติดตามและประเมินผล 

Policy Implementation  
การด าเนินการ 

การจัดท าแนวทาง/มาตรการ/โครงการ  
การพัฒนาที่เหมาะสมกับนโยบายและประเด็นการ

พัฒนา พร้อมบันทึกการด าเนินการบนระบบ TPMAP 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประเด็น
และช่องว่างของการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ระหว่างภาคีพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูล จาก TPMAP 

อย่างบูรณาการ 
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ ความยั่งยืน 

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน  

โดยใช้ระบบ TPMAP 

โดยใช้ระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

Sustainability (ยั่งยืน) Survival (อยู่รอด)  Sufficiency (พอเพียง)  

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ในทุกระดับ (ศจพ. ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นท่ี) หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความยั่งยืนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย หน่วยงานของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับจะต้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น   

พัฒนาระบบ TPMAP เพ่ือเป็นเครื่องมอืท่ีสมบูรณ์สามารถรถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 แนวทางการขับเคลื่อน  

เง่ือนไขการพัฒนา 

หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock)  

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยใช้ระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพื้นที่ในประเทศ  

ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนา 
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิตแิละทกุพื้นที่ในประเทศ  

ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บโดยเชื่อมเลข 13 หลักของบัตรประชาชน 

การพัฒนาช่องว่าง และหากลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลายตามมิติการพัฒนา 

ข้อมูล A  
หน่วยงาน ก. 

ข้อมูล C  
หน่วยงาน ง. 

ข้อมูล G  
หน่วยงาน ท. 

ข้อมูล S  
หน่วยงาน จ. 

ข้อมูล T 
หน่วยงาน บ. 

(ได้รับแล้ว) 

เติมเต็ม  
ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

• กชช2ค 
ข้อมูลพื้นที่ 

• ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลบัตรสวัสดิการ • ข้อมูลเบ้ียยังชีพ 

• ข้อมูลเชิงลึกของชุมชน 
ข้อมูลคนพิการ สิทธิการรักษา 

พยาบาล 

ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ TPMAP  

ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน 

ทะเบียน 
ราษฎร์ 

ข้อมูลนักเรียนทุน 
เด็กยากจน* 

ข้อมูลที่บันทึกเพิ่มเติม ที่ได้จากการลงพื้นที่ 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีการจัดเก็บแต่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่ให้สิทธิในการเข้าถึง/ ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีข้อมูล 13 หลัก 
/ ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ียังไม่ได้มีการประสานขอข้อมูล/ ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ยังไม่มีการจัดเก็บ 

อาทิ ข้อมูลการออมข้อมูลการรับเงินเดือน ข้อมูลการรับสวัสดิการทางสุขภาพ ข้อมูลการรับความช่วยเหลือ ข้อมูลการกู้ยืมเงิน 
      ข้อมูลการรับเงินเยียวจากผลกระทบ covid-19 

 แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) << ศจพ. 

ข้อมูล จปฐ. 
*ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลเชิงสถิติเท่าน้ัน 

• ข้อมูลผู้สูงอาย 
• กลุ่มเปราะบาง 

• เงินอุดหนุน 
• ข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย ข้อมูล Farmer one 

อยู่ระหว่างการเชื่อมกับ ระบบ TPMAP 

ข้อมูลก าลังแรงงาน 

ไม่สามารถเชื่อมกับ ระบบ TPMAP 

ข้อมูลที่มีการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ( ยังไม่ได้รับข้อมูล) 

ข้อมูลข้าราชการ 
ข้อมูลผู้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย** ข้อมูลเชิงลึกของสภาพ 

การเป็นอยู่ในชุมชน 
ข้อมูลนักเรียนทุนในสังกัด กสศ. รวมถึง

ผู้ปกครองและสมาชิกในครัวเรือน 
 

** หมายเหต ุ: ทาง พอช .ได้วางไฟล์ผ่านระบบ cloud  
ของกระทรวง พม. แล้ว 
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิตแิละทกุพื้นที่ในประเทศ  

ข้อมูลจะต้องมีการเชื่อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ  

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน 

ก ร ณี ที่ ห น่ ว ย ง า น ด า เ นิ น ก า ร 
จัดส่งข้อมูลแล้ว 

การด าเนินการ 

กรณีข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการจัดเก็บแต่หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลไม่ให้สิทธิในการเข้าถึง/ ข้อมูล 
อื่น ๆ ที่มีในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีข้อมูล 13 หลัก/ 
ข้อมูลอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้มีการประสาน
ขอข้อมูล/ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการจัดเก็บ 

1 

สนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TPMAP 
และอนุญาตให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

3 

กรณีที่มีการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูล (ยังไม่ได้รับข้อมูล) 

กรณีที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ TPMAP  

• ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ : ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล 
ให้เชื่อมกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

สนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TPMAP 
และอนุญาตให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล/พัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลให้เชื่อมกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

ป รั บ ป รุ ง  แ ก้ ไ ข  ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ 
ให้สอดคล้องกับข้อค้นพบตามข้อเท็จจริง 
เพื่ อบรร เทาภาวะ ร่ัว ไหล  ( inclusion 
error) และเพิ่มเติมข้อมูลบุคคลตกหล่น 
(exclusion.error) ทั้งนี้ ก่อนเพ่ิมเติมข้อมูล
บุ คคลเข้ าสู่ ระบบ logbook ต้ องมี การ
ตรวจสอบและยืนยันตัวตน ผ่านกลไกทางการ
ปกครอง โดยนายอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้สอบทาน
และยืนยันตัวบุคคลตามทะเบียนราษฎร์ 

หมายเหตุ : จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

3 

ส่งมายัง สศช. 
และ NECTEC  

บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้จากการลงพ้ืนที่ 
ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP 
Logbook) 

เพ่ือบรรเทาภาวะร่ัวไหล (Inclusion Error) และน าเขา้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุม 
คนไทยทั้งประเทศ เพ่ือบรรเทาภาวะตกหล่น (Exclusion 

Error)  

ปรับปรุง แกไ้ข ขอ้มูลในระบบใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้คน้พบตามขอ้เทจ็จริง รวมทั้งสามารถเพิ่มเติม
ข้อมูลบุคคลตกหล่น (inclusion error) 

((คนกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ฐานขอ้มูล จปฐ. และระบบ TPMAP 

(exclusion error)) 

NECTEC 
ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานของรัฐและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล เข้าระบบ TPMAP  
พร้อมทั้ง ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
จ า ก ร ะ บ บ แ ฟ้ ม บ้ า น พั ฒ น า ค น ไ ท ย 
(Logbook) เข้ าระบบ TPMAP เ พ่ือให้
ระบบมี ความสมบู ร ณ์ครอบคลุ มทุ ก
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมที่ ได้จากการลงพ้ืนที่ ในระบบ 
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP Logbook)  โดยจะต้อง
ใหน้ายอ าเภอตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกเข้าในระบบ  

ศจพ. ในทุกระดับ  
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง  

NECTEC 
ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ พร้อม
ทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ เพ่ือให้
ระบบ TPMAP มีความสมบูรณ์ 

เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง พ้ื น ที่ 
ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)  

ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ  

เติมเต็ม  
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ศจพ.อปท.) 

1 user ต่อ 1 เขต (ใน กทม.) 

1 user ต่อ 1 อปท.  

1+5 users ต่อ 1 จังหวัด 

1 user ต่อ 1 อ าเภอ  

1+3 users ต่อ 1 จังหวัด 
• ส านักอนามัย 
• ส านักการศึกษา 
• ส านักปลัด 

การก าหนดสิทธิเข้าถึงระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)  

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างย่ังยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เขต (ศจพ.ข.) 

ฟาง 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ศจพ.อปท.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างย่ังยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เขต (ศจพ.ข.) 

1+4 users ต่อ 1 จังหวัด 
• ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
• ส านักอนามัย 
• ส านักการศึกษา 
• ส านักปลัด 
• ส านักพัฒนาสังคม 

1+5 users ต่อ 1 จังหวัด 
• ผู้ว่าราชการจังหวัด 
• เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด  
• เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
• เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด  
• เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 
• หัวหน้าส านักงานจังหวัด  

2 users ต่อ 1 อ าเภอ  
• นายอ าเภอ 
• พัฒนาการอ าเภอ 

1 user ต่อ 1 ทีม 

1 user ต่อ 1 เขต (ใน กทม.) 

1. ส าหรับ Username และ Password ของ ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว 
2. ส าหรับ Username และ Password ของ ศจพ.กทม. ศจพ.ข. และทีมปฏิบัติการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเร่งด าเนินการจัดส่ง Username และ Password เพ่ือให้  

ศจพ.กทม. ศจพ.ข. และทีมปฏิบัติการฯ ไปใช้ในการน าเข้าค าสั่งจัดต้ังศูนย์ฯ ต่อไป 
3. หาก ศจพ. ในแต่ละระดับต้องการเปลี่ยน Username/Password ให้ด าเนินการประสานไปยัง ศจพ.จ./กทม.(แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ Username ของ ศจพ.จ./กทม.  

เป็นทั้งผู้ใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ(user) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ซ่ึงเป็น User ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ User อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
4. ในการน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ Username และ Password  

หมายเหตุ 

เติมเต็ม  

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระดับอ านวยการ 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับพ้ืนที่ 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับพ้ืนที่ 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 
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แนวทางการด าเนินงาน 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพ้ืนที่ในประเทศ  

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAPให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมติิและทกุพืน้ที่ในประเทศ  

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ  

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ  

กรณีที่ มี ก า รท า หนั งสื อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล (ได้รับข้อมูล) 

กรณีที่ มีการท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล (ยังไม่ได้รับข้อมูล) 

กรณีที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ TPMAP  

1 

ศจพ. ในทุกระดับ 
และหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

2 

1 
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับ 
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ครอบคลุมประชากรและครัวเรือนทั้งประเทศ และสอดคล้อง
กับมิติปัญหาการพัฒนาใน 5 มิติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในระบบ TPMAP 

2 
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง 
ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มายัง สศช. และ NECTEC เพื่อให้ NECTEC ด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เข้ากับระบบ
TPMAP เพื่ อ เติ ม เต็ มข้อมู ล ในระบบ TPMAP ให้ มี ความสมบู ร ณ์ครอบคลุมทุ ก
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

4 
มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการลง
พื้นที่ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในระบบ TPMAP 

3 
มอบหมายให้ สศช. และ NECTEC เร่งด าเนินการจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ ศจพ.  
ในแต่ละระดับและทีมปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ในการน าเข้าค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ต่อไป 

เติมเต็ม  
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ยระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพ้ืนที่ในประเทศ  

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของบุคคล/ครัวเรือน และ
ระบุกลุ่มคนเป้าหมายที่ต้องช่วยเหลือ (Prioritized) 

ใช้ระบบ TPMAP  
ระบุเป้าหมายในพื้นที ่

กลุ่มเป้าหมายวิกฤติที่ต้องล าดับความเร่งด่วนในการ
ให้ความช่วยเหลือจากระบบ TPMAP จ านวน 
983,316 คน โดยเลือกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติ 
MPI อย่างน้อย 3 มิติ จาก 5 มิต ิ

• ส ารวจพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  
• ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  

• มอบหมายพี่เลี้ยงให้สอดคล้องกับมิติปัญหา 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ  บูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

ลงพ้ืนที่ ด าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

 มิติด้านรายได้  
 มิติด้านความเป็นอยู่ 
 และมิติด้านสุขภาพ 

ทั้งน้ี ให้ ศจพ. ทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งที่มาของงบประมาณในการด าเนินให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

“หา” 

บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย  
(Logbook ) 

• ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (inclusion 
error)  

• ประเมินและบันทึกสภาพปัญหา/ความต้องการของบุคคล 
• บันทึกการให้ความช่วยเหลือของบุคคล 
• เพิ่มข้อมูลคนตกหล่น (exclusion error) 

ร่วม 
แก้ไขปัญหา 

ครัวเรือนเป้าหมาย 
(3 ประเภท) 

1. ครัวเรือนที่พัฒนาได้ 
2. ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ 

3. คร.ที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ 

• ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ 
• ครัวเรือนที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ 
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ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือนหาหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP (983,316 คน)  
• รายได้ 
• ความเป็นอยู่ 
• สุขภาพ 

คนจนที่ตกหล่นจากส ารวจ (Exclusion Error)  

ตก MPI  
อย่างน้อย 1 ใน 3  

ปัจจัย 4 คนจนที่ตกหล่นจากกลุ่มคนเป้าหมาย 
ในระบบ TPMAP (983,316 คน)  

คนจนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP  
(60 ล้านคน)  

กลุ่มเปราะบาง 
10,754,205 คน 

4,104,4508 ครัวเรือน 

ขั้นการพัฒนา 

กลุ่มเป้าหมายวิกฤตที ่
ต้องให้ความช่วยเหลือ 
อย่างเร่งด่วน 

อยู่รอด 

• บุคคล/ครัวเรือนต้อง 
มีความพร้อมด้านปัจจัย 4  

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพ่ือปัญหาของให้กลุ่มเป้าหมาย
วิกฤตได้รับการแก้ไข และบุคคล/
ครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเองโดย 

• มิติปัญหาความยากจนได้รับ
การแก้ไข 

Corrective M
easure 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ขั้นการพัฒนา 

กลุ่มเป้าหมายวิกฤต  
ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน 

อยู่รอด 

พอเพียง 

• คนจนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP (983,316 คน) 

 

• คนจนในมิติต่าง ๆ ที่ตก
ส ารวจ/ไม่ได้อยู่ในระบบ 
TPMAP (exclusion error) 

• บุคคล/ครัวเรือนต้อง 
มีความพร้อมด้านปัจจัย 4  

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพื่อปัญหาของให้กลุ่มเป้าหมาย
วิกฤตได้รับการแก้ไข และบุคคล/
ครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเองโดย 

• มิติปัญหาความยากจนได้รับ
การแก้ไข 

Corrective Measure 

ล าดับความส าคัญและระบกุลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนวิกฤต ล าดับ 
ความส าคัญและ 
ระบกุลุ่มเป้าหมาย 
ของคนกลุ่มคนวิกฤต 

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP จ านวน 983,316 คน  

ล าดับความส าคัญโดยเลือกจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิ ติ 
MPI อย่างน้อย 3 มิต ิจาก 5 มิต ิ

• มิติด้านรายได้  
• มิติด้านความเป็นอยู่ 
• มิติด้านสุขภาพ 

กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ 
(Exclusion Error)  

• คนจนที่ตกหล่นจากกลุ่มคนเป้าหมาย
ในระบบ TPMAP (983,316 คน) 

• คนจนที่ตกหล่นจากข้อมูลประชากร
ของระบบ TPMAP  
(60 ล้านคน)   

หมายเหต ุ: จะระบุได้เมื่อมีการลงพ้ืนที่ 
ให้ความช่วยเหลือและท าการส ารวจพ้ืนที่รอบขา้ง 

เกณฑ์ครัวเรือนเปราะบาง และนิยามภาระ (กรมการพัฒนาชุมชน) 

1. ไม่มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย (ตกตัวชี้วัดท่ี 8 
ตามเกณฑ์ จปฐ) 

2. มี เด็ กยากจนตามเกณฑ์  ศธ. (ตามฐาน 
ข้อมูล ศธ.) 

3. มีเด็ก (อายุระหว่าง 3 – 14 ปี) 
4. มีผู้สูงอายุ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตาม

ฐานข้อมูล สถ. 62) 
5. มีผู้พิการ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตาม

ฐานข้อมูล สถ. 62) 
6. มีผู้ป่วย เรื้อรัง ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

เพ่ิมเกณฑ์ 

ชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ทรัพยากร บุคลากร เคร่ืองมือ   
ที่มีในแต่ละพื้นที่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดได้ โดยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 

นิยามภาระในครัวเรือนเปราะบาง เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง 

1.เป็นครัวเรือนที่อาชีพเกษตรกรจาก
ข้อมูล จปฐ. และไม่ได้ลงทะเบียน
เกษตรกร  

2.รายได้ต่ ากว่า 100,000 บาท และ
ไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 

 จ านวนคนเปราะบาง 
• ท้ังประเทศ 10,754,205 คน 
• ครัวเรือน   4,104,450  

หมายเหต:ุ ในการล าดับความเร่งด่วนและระบุกลุ่มเป้าหมายจะต้องพิจารณาจากตัวชี้วัดในระบบ TPMAP และช่วงระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือ ประกอบการพิจารณา 

กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

การด าเนินการ 

ลงพื้นที่ตรวจสอบ (X-Ray) กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมการช่วยเหลือ 

1 3 

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือนหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 
Logbook 

องค์ประกอบ 

 1. ข้าราชการ  
 2. นักศึกษา 
 3. ผู้น าชุมชน  
 4. อื่น ๆ ตามสมควร  
     (เช่น วิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 

 

หน้าที ่

 (1) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) ด าเนินการร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 
 (3) ประสานขอความช่วยเหลือจากทีมปฏิบัติการต าบล, ศจพ.อ., คณะท างานขับเคลื่อนฯ ด้านต่าง ๆ, ศจพ.จ.  
      หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
 (4) บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook 
 (5) ติดตาม สนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงานให้ทีมปฏิบัติการต าบลทราบเป็นระยะ 
 (6) กรณีข้าราชการในทีมพ่ีเลี้ยงมีการโยกย้าย ให้ส่งมอบงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทีมพ่ีเลี้ยง 

ทีมพ่ีเลี้ยง 1 ทีมรับผิดชอบครัวเรือนเปา้หมาย  
1 – 5 ครัวเรือนหรือตามความเหมาะสม 

คุณลักษณะของทีมพี่เลี้ยง : ท ำงำนแบบจิตอำสำ กระตุ้นให้ครัวเรือนเป้ำหมำยเกิดกำรระเบิดจำกข้ำงใน  และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงอิสระ  

ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ 
ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อส ารวจ 
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายวิกฤต 

• ข้อมูลไม่ถูกต้อง (inclusion error 
หรือ ไม่ใช่บุคคลวิกฤต)=> ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลบุคคล 

ศจพ .  ในทุ ก ร ะดั บและที ม
ปฏิบัติการฯ หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน
ให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
กลุ่ ม ค น เ ป้ า หม า ย วิ ก ฤต ที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถอยู่
รอดได้ 

หมายเหตุ : จะต้องมีการก าหนดแนวทาง 
การใ ห้ความช่วยเหลือ ใ ห้ เหมาะสม กับ
กลุ่มเป้าหมายวิกฤตและมิติการพัฒนา 

หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลปัญหาและการช่วยเหลอืลงใน Logbook ทุกครั้งที่ลงพ้ืนท่ี 

• ข้อมูลถูกต้อง => ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 

• ไม่พบข้อมูล (exclusion error) => 
เพ่ิมการบันทึกข้อมูล บุคคลตกหล่น 

ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ พิจารณาสรรหา/คัดเลือกพี่เลี้ยงที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายวิกฤต เพื่อ
ดูแล และติดตามการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่ความพอเพียงยั่งยืนต่อไป 

ตัวอย่างทีมพี่เลี้ยง 

องค์ประกอบ 

•  ข้าราชการ 

•  นักศึกษา 

•  ผู้น าชุมชน  

•  อ่ืน ๆ ตามสมควร (เช่น 
วิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 

 

หมายเหต:ุ  ทีมพ่ีเลี้ยง 1 ทีมรับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมาย 1 – 5 ครัวเรือน หรือตามความเหมาะสม 

หน้าที่ 

 ลงพื้นทีเ่ย่ียมครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 
 แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย 
 ประสานให้ความช่วยเหลือจากทีมปฏิบัติการ 

ในระดับพ้ืนที่ 
 บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือใน Logbook 
  ติดตาม สนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 กรณีข้าราชการในทีมพ่ีเลี้ยงมีการโยกย้ายให้ส่ง 

มอบงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวอย่างทีมพี่เลี้ยง 

Knock Knock 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ  บูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

การด าเนินการ กิจกรรมการช่วยเหลือ 

1 3 

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือนหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 
Logbook 

องค์ประกอบ 

 1. ข้าราชการ  
 2. นักศึกษา 
 3. ผู้น าชุมชน  
 4. อื่น ๆ ตามสมควร  
     (เช่น วิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 

 

หน้าที ่

 (1) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) ด าเนินการร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 
 (3) ประสานขอความช่วยเหลือจากทีมปฏิบัติการต าบล, ศจพ.อ., คณะท างานขับเคลื่อนฯ ด้านต่าง ๆ, ศจพ.จ.  
      หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
 (4) บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook 
 (5) ติดตาม สนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงานให้ทีมปฏิบัติการต าบลทราบเป็นระยะ 
 (6) กรณีข้าราชการในทีมพ่ีเลี้ยงมีการโยกย้าย ให้ส่งมอบงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทีมพ่ีเลี้ยง 

ทีมพ่ีเลี้ยง 1 ทีมรับผิดชอบครัวเรือนเปา้หมาย  
1 – 5 ครัวเรือนหรือตามความเหมาะสม 

คุณลักษณะของทีมพี่เลี้ยง : ท ำงำนแบบจิตอำสำ กระตุ้นให้ครัวเรือนเป้ำหมำยเกิดกำรระเบิดจำกข้ำงใน  และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงอิสระ  

บันทึกข้อมูล ลงใน Logbook  

ศจพ.  
ในทุกระดับ / 

ทีมปฏิบัติการฯ 
 

ประเมินและบันทึกสภาพปญัหา/ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

บันทึกการให้ความช่วยเหลือ 

ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้อง 
กับสภาพความเป็นจริง 

(แก้ไขปัญหาภาวะรั่วไหล (Inclusion error)) 
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 

Logbook 

บันทึกข้อมูลในระบบแฟ้ม
บ้านพัฒนาคนไทย 

(Logbook) 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  



วันที่ 19 มีนาคม 2564 31 nscr.nesdc.go.th 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

การเพ่ิมเติมข้อมูลในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) 

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือนหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

พบ บ ุคคล /ครัวเรือนเป ้าหมาย 
ในบ ริเวณข้างเคียง 

ตรวจสอบสมาชิกใ นครัวเรือน 
จากฐ านข้อมูลท ะเบ ียนราษ ฎร์ 

เพิ่ม/ป รับป รุง 
ข้อมูลพ ืนฐาน  

และโค รงสรา้งครัวเรือน 

เพิ่ม/ป รับป รุง 
ตัวชี วัด หรอื สถานะความขัดสน 

ระบบ แ ฟ้มบ้าน 
พัฒ นาค นไทย 

Logbook 

ลงพื นที่ 

การแก้ไขปัญหาข้อมูลบุคคลตกหล่น (exclusion error) 
• การตกหล่นจากจ านวนประชากร  
• การตกหล่นในการส ารวจมิติความยากจนต่าง ๆ/สิทธิสวัสดิการ  

ระบบ แ ฟ้มบ้าน 
พัฒนาค นไทย 

Logbook 

ตร วจสอ บ ขอ้ มูลผ ่าน 
เ ลขบ ัตร ป ร ะชาชน 1 3  หลัก เ พิ่มเ ตมิข้อ มูล 

ขอ้ มูลท ี่ไดร้ ับ การอนุมัติ 
จะถูกป ร ะมวลกลับ ไป ยัง TPMAP 

ทั้งนี้ ก่อนเพ่ิมเติมข้อมูลบุคคลเข้าสู่ระบบ Logbook ต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผ่านกลไกการปกครอง โดยนายอ าเภอ ซ่ึงเป็นผู้สอบทานและยืนยันตัวบุคคลตามทะเบียนราษฎร์ 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงครามท่ีน า TPMAP/ Logbook ไปใช้ในทางปฏิบัติ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดาวแสดงความต้องการพืน้ฐาน 5 มิติ จังหวัดสมุทรสงคราม 

เครื่องมือ TPMAP และ TPMAP Logbook  
 วิธีการ ใช้ข้อมูล TPMAP ศึกษาปัญหาเชิงลึกในจังหวัด รวมทั้ง  

ใช้ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ได้อย่างตรงจุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ฯ จังหวัดสมุทรสงครามตกเกณฑ์ใน
เรื่อง รายได้ และการศึกษา 

 แนวทางการแก้ ไข  ฯ  หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ ยว 
มีการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ 
อาทิ โครงการพบบ้านต้องซ่อม การจัดผ้าป่าซ่อมบ้าน และได้มีการลง
พื้นที่จริงเพื่อเยี่ยมประชาชนเป้าหมายของ TPMAP Logbook 

ปัญหา/ความต้องการ 

กิจกรรมการช่วยเหลือ 

ล าดับความส าคัญและระบุกลุ่มเป้าหมาย 
ของกลุ่มคนวิกฤต 

มุก 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  
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กรอบระยะเวลาในการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

19 มี.ค. – 18 เม.ย. 64 19 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 19 เม.ย. – 15 พ.ค. 64 19 เม.ย. – 15 ก.ย. 64 

• จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน 
    - ศจพ. 
    - ศจพ.จ. 
    - ศจพ.อ. 
    - คณะท างานฯ 
    - ทีมปฏิบัติการต าบล 
    - ทีมพี่เล้ียง 
• ก าหนดมาตรการ

ด าเนินงาน 
• ประชุมชี้แจง 
    - ศจพ. 
    - ศจพ.จ. 
    - ศจพ.อ. 
    - คณะท างานฯ 
    - ทีมปฏิบัติการต าบล 
    - ทีมพี่เล้ียง 

• ทีมปฏิบัติการต าบล 
   จัดเวทีประชาคม เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล 
   1) ข้อมูล จปฐ. 
   2) ข้อมูลจากระบบ TPMAP 
   3) ข้อมูลจากเวทปีระชาคม 
• จ าแนกครัวเรือนเป้าหมาย 3 

ประเภท  
    1) ครัวเรือนที่พัฒนาได้ 
    2) ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห ์
    3) คร.ที่ประสบปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ 
• ค้นหาสาเหตุความยากจน 
• จัดท าแผนชีวิตครัวเรอืน 
• อบรมการบันทึกข้อมูลใน

ระบบ Logbook 

• ทีมพี่เล้ียง 
    - รับข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย
จากทีมปฏิบัติการต าบล 
    - ลงเยี่ยมครัวเรือน 
    - ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหา        
    - ประสานส่งต่อข้อมูล     ขอ
ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
กับ ศอพ.อ./จ 
    - บันทึกการให้ความช่วยเหลือ
ในระบบ Logbook 
    - ติดตาม สนับสนุน และ
รายงานผลการด าเนินงานให้  
ทีมปฏิบัติการต าบลทราบ 
 
 

• บูรณาการความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อน าสู่การ
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
ของครัวเรือน ภายใต้ภาคี
เครือข่าย/ กลไกประชารัฐ 

      - ภาครัฐ 
      - ภาควิชาการ 
      - ภาคประชาชน 
      - ภาคเอกชน 
      - ภาคศาสนา 
      - ภาคประชาสังคม 
      - ภาคสื่อสารมวลชน 
 
 
 
 

1) ศจพ.จ. รายงาน ศจพ.   
ทุกเดือน 

2) รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมคณะ
กรมการจังหวัด 

3) บันทึกผลการให้ความ
ช่วยเหลือในระบบ 
Logbook  

(ทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือ) 
 
 
 
 
 
 

 

• ติดตามโดย 
   - ศจพ. 
   - ศจพ.จ 
   - ศจพ.อ. 
   - ทีมปฏิบัติการต าบล 
• ประเมินผลการ

ด าเนินงานโดย 
    - ศจพ.จ 
    - ศจพ.อ. 
• เชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. – ก.ย. 64 เม.ย. – ก.ย. 64 

 วาระแห่งชาติ/ วาระ
จังหวัด “ขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน” 

 

 ครัวเรือนเปา้หมาย 3 ประเภท 
 แผนชีวิตครัวเรือน 
 19 เมษายน 2564 
Kick Off การจัดเวทีประชาคม 
พร้อมกันทั่วประเทศ 

 วิธีการให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อมูลในระบบ Logbook 

 
 

 ทุกภาคส่วนบูรณาการ
ช่วยเหลือครัวเรือน
เป้าหมาย 
 

 

 ผลการให้ความช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 

 จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ได้รับความช่วยเหลือ 

 

 สภาพปัญหาที่ปรากฏ
ตามฐานข้อมูลได้รับ
การแก้ไข 

 ครัวเรือนพึ่งพาตนเอง
ได ้

ประชาสัมพันธ์/ ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดนโยบาย/  
สร้างกลไก 

ตรวจสอบข้อมูล 
(Classify) 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
TPMAP 

บูรณาการความร่วมมือ รายงานผล ติดตาม/ 
ประเมินผล 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

19 มี.ค. – 18 เม.ย. 64 19 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 1 ก.ค.  – 30 ก.ย. 64 

• จัดตั้งกลไกการ
ขับเคลื่อน 

    - ศจพ. 
    - ศจพ.จ. 
    - ศจพ.อ. 
    - ทีมปฏิบัติการพ้ืนที ่
    - ทีมพ่ีเลี้ยง 
• ก าหนดแนวทาง

ด าเนินงาน / ประชุม
ชี้แจง 

• ทีมปฏิบัติการพื้นที่ลงพ้ืนที่
เคาะประตูบ้านร่วมกับ ศจพ. 
ระดับต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายค้นหา
สาเหตุของปัญหา และให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม 

• ปรับข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่  

• ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เพ่ือให้
ความช่วยเหลือและบันทึก
ข้อมูลที่เก่ียวข้องลงระบบ 
Logbook (ทุกครั้งที่มีการ
ช่วยเหลือ) 

• ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใน ศจพ.จ./กทม.
และ ศจพ.อ./ข. เพ่ือให้
ความช่วยเหลือ  

• ติดตาม สนับสนุน และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ทีมปฏิบัติการพื้นที่
ทราบ 

• บูรณาการความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อน าสู่
การก าหนดมาตรการ/
นโยบายการช่วยเหลือ/การ
พัฒนาตามสภาพปัญหา
ของครัวเรือนภายใต้ภาคี
เครือข่าย/ กลไกประชารัฐ 
เพื่อความยั่งยืน 

 
 
 
 
 

• ศจพ.จ. รายงาน ศจพ.   
ทุก 1-3 เดือน 

• ประเมินผลการด าเนินงาน
โดย 

    - ศจพ.จ 
    - ศจพ.อ. 
• เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 

ประชาสัมพันธ์/ ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานทุกข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดนโยบาย/  
สร้างกลไก 

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูล 

ด าเนินการช่วยเหลือ
กลุ่มวิกฤติในพื้นที่ 

บูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อความย่ังยืน 

รายงานผล/ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ก.ค.  – 30 ก.ย. 64 ก.ค.  – ก.ย. 64 

TEAM THAILAND 
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ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือนหาหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพ้ืนที่ในประเทศ  

1 

แนวทางการด าเนินการ 

ศจพ. ในทุกระดับ 
และหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

วกิฤตท 1 

2 

3 

มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ใช้ระบบ TPMAP ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดได้โดยให้วิธีการเคาะประตูบ้าน 
(Knock Knock)  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการ/การให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายวิกฤตในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)  

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการสรรหาพี่เลี้ยง เพื่อ
ดูแลและติดตามกลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ 

มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ใช้ระบบ TPMAP.และ ระบบแฟ้ม
บ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อจัดล าดับและระบุกลุ่มเป้าหมายวิกฤตที่ต้องเร่ง
ให้ความช่วยเหลือ 
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ขั้นการพัฒนา 

เป้าหมายของการพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม 
ต่อการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับช่วงวัย 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ศจพ. ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ ใช้ระบบ 
TPMAPบูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และ
ภาคีการพัฒนา 

การพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย 

การสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 
ในทุกมิติการพัฒนา 

กรูบาสสสสสสสสสสสสสสส 

แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวง/กรม แผนปฏิบัติด้าน... ร่วม 

แก้ไขและพัฒนา 

การวางนโยบาย / มาตรการ 
รวมทั้ง แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในทุกระดับ 

แก้ไขปัญหาตามล าลับความส าคัญและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
มีการบูรณาการประเด็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่มีเป้าหมายชัดเจน  

วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตามบริบทพื้นที่จากระบบ                   

แผนพัฒนาภาค 
Funct ion 

แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวง/กรม แผนปฏิบัติด้าน... 

โค
รง

กา
ร/

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 (X

) 

แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาต าบล /แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัด  

On
e 

Pl
an

 

eMENSCR 

น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำน 

เช่ือมโยงข้อมูล 

แฟ้มบ้าน 
พัฒนาคนไทย  
(Logbook) 
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เป้าหมายการพัฒนาคนตามยทุธศาสตร์ชาติ 

ยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

• กลุ่มเป้าหมายวิกฤตท่ีต้องให้ความ
ช่วยเหลือ (ด าเนินการควบคู่ไปกับการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น) 

อยู่รอด • กลุ่มท่ีมีสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง  
(ยืนได้ด้วยล าแข้ง) 

พอเพียง 

ขั้นการพัฒนา 

ประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ ท่ี มีคุณภาพ 
เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการขับเคลื่อนประเทศ 
เพ่ือน าประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 

Preventative M
easure 

• ท านโยบายในเชิงพ้ืนท่ี ใชข้อ้มูลจาก 
tpmap/พ้ืนท่ี/..... 

 

ขั้นการพัฒนา 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ บูรณาการร่วม
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

วิเคราะห์ปัญหาครอบคลุม 
ทุกมิตกิารพัฒนา 

คนทุกช่วงวัยในแตพ้ื่นที่ 

วางนโยบายให้เหมาะสม 
ตามบริบทพื้นที่ 

ด าเนินการจัดท าโครงการ 
และประเมินผลเพ่ือเป็น 
ต้นแบบกำรพัฒนำ 

eMENSCR 

ประเด็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

DATA DRIVEN Decision Making 

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ data driven 
การน าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอื่น ๆ  ประกอบการด าเนินการ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงของสภาพแวดล้อม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกคนใน
สังคมพร้อมในการรับมือเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง(shocks) • มีภูมิต้านทานต่อสิ่งเร้า 

• สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ลดการพ่ึงพึง/ความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

• ภาครัฐสร้างสภาพแวดล้อม/สภาวะท่ีด ี
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผู้ประสบปัญหาความ
ยากจนท่ีเพ่ิมขึ้น 
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• แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และรายปี 
ของราชการบริหารส่วนกลาง 

• แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุให้การด าเนินการไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์  

แบบบูรณาการร่วมกัน 

 ทบทวน ความเหมาะสมและความครอบคลุมของ
เป้าหมายในระดับพื้นที ่

 ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีส่วนขับเคลื่อน 
ให้ครบถ้วน 

 ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการ
พัฒนา 

 พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการ
ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย 
 

02 

การจัดท าโครงการ 
04 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดท าโครงการโดยใช้ข้อมูลจากห่วง
โซ่คุณค่า ข้อมูล สถิติ สถานการณ์และ
งานวิจัย 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการน าโครงการเข้า
ระบบ eMENSCR 

 พิจารณาผลกระทบ 
ของโครงการที่มีต่อเป้าหมาย 
และสถานการณ์ความเสี่ยง
การบรรลุเป้าหมายของแผน
ในระดับพื้นที่ 

หน่วยงานแต่ละระดับ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้อง 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจดัความยากจนและ 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานขอ้มูลเชงิประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

หมาย เห ตุ  : น โยบาย  หลั ก เกณฑ์และแนวทาง  ในการจั ดท า โครงการ  ตามที่  ก .บ .ภ .  และ  ก .น .จ .  ก าหนด รวมทั้ ง ด า เนิ นการตามหลั กการจั ดท าแผน 
                   ตามมติ ครม.วันที่ 29 กันยายน 2563 โดยยึดแนวทางการด าเนินการตามมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

   การจัดท าโครงการและการด าเนินงาน  
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ตัวอย่างการจัดท าโครงการและการด าเนินงาน 

ศจพ. ทุกระดับ 

เข้าใช้งานในระบบ TPMAP Logbook และ
ปรับปรุงข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบันอยู่สม่ าเสมอ 
 

ศจพ. ทุกระดับ 

• สนับสนุนข้อมูลที่เชื่อมโยงด้วยหมายเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบ TPMAP  

• ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของข้อมูล
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างเป็น
ระยะ ๆ  

วางแผน/ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาประเด็นความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าในมิติด้านต่าง ๆ 

ประเด็น 
การพัฒนา 

Advanced Analytics  

DATA DRIVEN to Decision Making 

ภาค ี
การพัฒนา 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand) 

ตัวชี้วัด จปฐ. ที่น ามาใช้ในการค านวณดัชนี
ความยากจนหลายมิต ิ(MPI) ในระบบ TPMAP 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ บูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

เป้าหมาย  110201    เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการที่สมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

V03 
บริการและสวัสดิการส าหรับเดก็ 

• บริการและสวัสดิการส าหรับเด็ก 
• มาตรฐานงานบริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย 

ด้านสุขภาพ 

ด้านความเป็นอยู่ 

ด้านการศึกษา 

ด้านรายได้ 

ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

โครงการส าคัญ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 

ขั้นการพัฒนา ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 
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• การสร้างความรู/้การศึกษา 
• การได้รับการดูแลและ 

คุ้มครองทางสุขภาพ 

การออมเงิน 

การมีอาชีพ 

การศึกษา 

สุขภาพ 

อาหาร 

ที่อยู่อาศัย 

เคร่ืองนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ บูรณาการร่วม
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

“การแก้ไขปัญหาความยากจนทีย่ั่งยืน จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการพัฒนา 
และการช่วยเหลือคนจนใหอ้อกจากวงจรอุบาทว์แห่งความยากจน” 

การสร้างเสถียรภาพ 
ทางการเงิน 

การเติมเต็มความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน (ปัจจัย 4) 

การลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามต่างๆ และ 

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 
กลุ่มคนจน 

การออกแบบ/พัฒนานโยบาย 
และกรอบด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

การพัฒนาคน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา 

การสร้างเสถียรภาพ 
ทางการเงิน 

การเติมเต็มความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน (ปัจจัย 4) 

การลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามต่างๆ และ 

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 
กลุ่มคนจน 

การออกแบบ/พัฒนานโยบาย 
และกรอบด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

การพัฒนาคน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
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ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำท่ี
เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพื่อน ำไปสู่กำร
ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำร และให้ส่วน
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้องแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติท่ีสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบท
ของแต่ละพื้นท่ี 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

พอพียง 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ประเมินผลจากระบบ TPMAP เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ 
มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่กาปฏิบัติที่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป 

แนวทางการด าเนินการ 

ขั้นการพัฒนา ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ บูรณาการร่วม
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ  
 

จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/แผน 
การด าเนินงาน 

“ประชำชน” 

สถานการณ์การเพิ่มขึ้น/ลดลงของ
คนที่ได้รับการพัฒนาในระบบ 

TPMAP                     

eMENSCR ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

ติดตาม 
ตรวจสอบ และ

ประเมินผล 

ข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย/มาตรการ 

แผน/แผนงาน/โครงการ 
การด าเนินงาน 

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง  
ยั่งยืน 

อยู่รอด 

“ประชำชน” 

พอเพียง 

ร่วม 
ติดตาม 

ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 
(Logbook) 

ข้อมูลแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
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ใครท าอะไร 
 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP 
การขับเคลื่อน 

การขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยในระบบ Logbook
เป็นรายไตรมาส 

ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ  

การด าเนินการ 

ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุก
ช่วงวัยทั้งในภาพรวมในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ แล้วแต่กรณี  

น าข้อมูลจากระบบ TPMAP มาใช้ประกอบในการจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย/มาตรการ/แผน/แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

พิจารณาและประเมินสถานะของกลุ่มเป้าหมายวิกฤตใน
การหลุดพ้นวงจรความยากจน ให้อยู่รอด พอเพียง และ
ยั่งยืน โดยในช่วง 1 ปี แรก มุ่งเน้นให้ กลุ่มคนเป้าหมายใน
ระบบ TPMAP จ านวน 983,316 คน ให้สามารถอยู่รอด
ได้ก่อน 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะก าหนดวิธีการในการประเมินสถานะของแต่ละกลุม่เป้าหมายวิกฤต โดยจะยึดแนวทางของการพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วน 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP 

ศจพ. ในทุกระดับ 

การรายงานผลการด าเนินการ 

ศจพ.จ/ ศจพ.กทม. ศจพ. ในทุกระดับ 

ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย ระบบการรายงานผลตามที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ก าหนด เว็บไซต์ของตนเอง 

จัดท ารายงานผลของ ศจพ. ในแต่ละระดับ 
และสรุปการด าเนินการเป็นรายไตรมาส 

แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 
Logbook 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพ้ืนที่ในประเทศ  

1 

แนวทางการด าเนินการ 

ศจพ. ในทุกระดับ 
และหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

1 

2 

มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นรายไตรมาส 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งใช้ประกอบในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/
มาตรการ/แผน/แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 
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มอบหมำยให้  สศช. ร่วมกับ 
NECTEC พัฒนำระบบ TPMAP 
โ ด ย น า เ ท ค โ น โ ล ยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ใน
การสนั บสนุ นการประ เมิ น
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ 
และในทุกพื้นที่ทุกระดับ 

พัฒนา ระบบ TPMAP เพื่อเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์การสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

แนวทางการด าเนินการ 

มาใช้ในการสนับสนุน 
การประเมินสถานการณ ์

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR 

พัฒนา 
ระบบ 
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยระบบ TPMAP 

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP (983,316 คน)  
• รายได้ 
• ความเป็นอยู่ 
• สุขภาพ 

กลุ่มคนจนที่ตกหล่นจากส ารวจ (Exclusion Error)  
ตก MPI  

อย่างน้อย 3 ใน 5  ปัจจัย 4 
คนจนที่ตกหล่นจากกลุ่มคนเป้าหมาย 

ในระบบ TPMAP (983,316 คน)  
คนจนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP  

(60 ล้านคน)  

กลุ่มเปราะบาง 
10,754,205 คน 

4,104,4508 ครัวเรือน 

3 กลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
ท่ีต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ 

ยั่งยืน 

เพื่อให้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายวิกฤตได้รับการแก้ไข และบุคคล/ครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง อยู่รอด 

พอเพียง เพื่อพัฒนาประชากร/กลุ่มเป้าหมายให้สามารถด าเนินชวีิตอย่างพอประมาณ และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยทุกคนที่เคยได้รับการพัฒนา มีภูมิคุ้มกัน และมีศักยภาพ ไม่กลับมาเจอปัญหาอีก 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอพียง 

ยั่งยืน 

1 2 3 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

25% 

15% 

1 
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ตามที่ฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ 
เร่งรัด ศจพ.ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ  ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ พร้อมประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยน าส่งให้แก่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 

2 

3 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มอบหมายให้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและการใช้งาน
ของระบบให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
วาระที่ 5 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการด าเนินการเตรียม 

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

ทั้งนี้ ให้ ศพจ. ในทุกระดับ ด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย บนเว็บไซต์ของตนเอง และจัดส่งลิงค์มายังฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการเผยแพร่อย่างเป็นระบบต่อไป 

เว็บไซต ์ สื่อรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วีดิทัศน์ เอกสาร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์ 

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/
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Video Clip แนะน า TPMAP 

รายไ ด้  

https://www.youtube.com/watch?v=DAAP8fnGl-c

