
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 

 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตกึบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

ค ำสั่ งส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่  ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ งศูนย์อ ำนวยกำรขจัด 
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.)  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา   

๔.๑ กลไกกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๒ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๑ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓  
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัด 

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.)  

 
๑. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีได้มีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์

อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๖) 
และ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มีค ำสั่ง ดังนี้ 

๑.๑ ให้จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เรียกโดยย่อว่ำ “ศจพ.” โดยตั้งอยู่ในกระทรวงมหำดไทยหรือ
สถำนที่อ่ืนตำมที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด และข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรี 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
๑.๒.๑ องค์ประกอบ 

(๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมำย ประธำน 

(๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย    รองประธำน 

(๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ  รองประธำน 
   ควำมมั่นคงของมนุษย์  

(๔) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน   รองประธำน 

(๕) รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง   รองประธำน 

(๖) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี    กรรมกำร 

(๗) ปลัดกระทรวงกลำโหม    กรรมกำร 

(๘) ปลัดกระทรวงกำรคลัง    กรรมกำร 

(๙) ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม    กรรมกำร 

และควำมมั่นคงของมนุษย์  
(๑๐) ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  กรรมกำร 

วิจัยและนวัตกรรม  

(๑๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมกำร 

(๑๒) ปลัดกระทรวงมหำดไทย    กรรมกำร 

(๑๓) ปลัดกระทรวงแรงงำน    กรรมกำร 

(๑๔) ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร    กรรมกำร 

(๑๕) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข    กรรมกำร 

(๑๖) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ   กรรมกำร 

(๑๗) เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรรมกำร 

(๑๘) ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด    กรรมกำร 



๓ - ๒ 
 

(๑๙) ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร กรรมกำร 

(๒๐) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร    กรรมกำร 

(๒๑) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน  กรรมกำร 

(๒๒) อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน    กรรมกำรและ 

        เลขำนุกำร   

(๒๓) รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ   กรรมกำร และ 

และสังคมแห่งชำติ ที่ได้รับมอบหมำย     เลขำนุกำร 

(๒๔) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  กรรมกำรและ 

  และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ                                     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

๑.๒.๒ หน้าที่และอ านาจ 

(๑) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำร และก ำกับดูแลตรวจสอบและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน 

(๒) อ ำนวยกำร สั่งกำร เร่งรัด ก ำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผล กำรด ำเนินงำน
ของส่วนรำชกำรและองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินงำนตำมแนวทำง 
ที่ก ำหนดไว้ 

(๓) มอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง แปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำแนวกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมทั้ง 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมุ่งเน้นต่อกำรบรรลุผล
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  

(๔) จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ  
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและประเด็นกำรพัฒนำ 

(๕) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๖) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรตำมวำระ ๓) 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๓ 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓  

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ศจพ.) 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา 

๔.๑ กลไกการด าเนินการขจดัความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 

 

 
  



๔.๑ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :  กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั ย    

   อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ นำยกรัฐมนตรี มีค ำสั ่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที ่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓  
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ซึ่งก่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำ 
ที่เก่ียวข้องอย่ำงบูรณำกำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

๑.๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในครำวประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ชาติ มีควำมเห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนแต่ละพ้ืนที่ 
มีลักษณะและควำมจ ำเพำะของปัญหำที่แตกต่ำงกันไป ซึ่งจ ำ เป็นจะต้องมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุด ดังนั้น ระบบ 
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) ที่สำมำรถระบุ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำร จ ำแนกได้ตำมพ้ืนที่และตัวบุคคล จะสำมำรถเป็นเครื่องมือ 
เชิงนโยบำยที่ส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑.๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ มีมติรับทรำบกลไกกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และที่ประชุมได้เน้นย้ าถึงการชี้เป้าและ
จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมและท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ของทุกภาคีพัฒนาโดยเฉพาะในระดับท้องที่ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของกำรพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน  

๒. ข้อเท็จจริง  

๒.๑ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้พิจำรณำสถำนกำรณ์และบริบทกำรพัฒนำประเทศที่มีปัญหำควำมยำกจน  
ในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำที่มีควำมหลำกหลำยและควำมทับซ้อนกับปัญหำ 
ในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะมิติของกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิสังคมแตกต่ำงกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ สำมำรถเข้ำถึงทุกระดับของพ้ืนที่  
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้อยู่ดีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนบนพ้ืนฐำนของหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเสนอให้มีกลไกกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ใน ๓ ระดับ 
ดังนี้ 
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๒.๑.๑ กลไกระดับอ านวยการ โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา 

คนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) มีหน้ำที่ในกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แนวทำง มำตรกำรของ ศจพ. เพ่ือมอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องน ำนโยบำยไปสู่ 
กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหำนคร และรำยงำนให้ ศจพ. ทรำบ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน 
หรือทีมปฏิบัติกำรฯ ที่เห็นสมควร 

๒.๑.๒ กลไกระดับอ านวยการปฏิบัติการ  โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอ าเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) มีหน้ำที่ในกำรน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื ่อมล้ ำ  และกำรพัฒนำคนทุกช ่วงว ัย ในระดับพื ้นที ่ รวมทั ้งบ ูรณำกำร 
กำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำน และภำคีกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที ่และรำยงำนให้กลไกในระดับอ ำนวยกำรทรำบ ทั้งนี้ ส ำหรับ 
ศจพ.ข. จะเป็นกลไกทั้งในระดับอ ำนวยกำรปฏิบัติกำรและระดับปฏิบัติกำร 

๒.๑.๓ กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ มีหน้ำที่ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
ที่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ รวมทั้งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำน และภำคี
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนติดตำม ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ และรำยงำนให้ศูนย์ปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) ทรำบ 
รวมทั้งสรรหำ/ คัดเลือกบุคคลร่วมทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือเสนอให้ ศจพ.จ. แต่งตั้ง  ทั้งนี้ 
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องค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ของทีมปฏิบัติกำรฯ ศจพ.จ. แต่ละจังหวัดสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่   

กลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรขจัด
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  และเพ่ือให้ เกิดเอกภำพ 
และควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
การด าเนินการต่าง ๆ จะต้องด าเนินการผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น เนื่องจำกระบบ TPMAP  
เป็นเครื่องมือหลักที่ส าคัญของประเทศในปัจจุบันที่ครอบคลุมประชากรที่ได้มีการตรวจสอบ
สถานะจากกระทรวงมหาดไทยกว่า ๖๐ ล้านคน โดยเป็นข้อมูลประชากรที่สามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาได้ถึงระดับครัวเรือนและ
รายบุคคล ครอบคลุมจ านวนประชากรมากกว่า ๓๖.๘ ล้านคนทั่วประเทศ  

๒.๒ อำศัยอ ำนำจของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ตำมควำมในข้อ ๒.๒ (๔) ของค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและประเด็นกำรพัฒนำ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จึงได้ด ำเนินกำรยกร่ำงค ำสั่งจัดตั้ง
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรภำยใต้กลไกกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ใน ๓ ระดับ  

(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรตำมวำระ ๔.๑) 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เห็นชอบกลไกกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ มอบหมำยกระทรวงมหำดไทยเร่งรัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ) และทีมปฏิบัติกำรขจัด 
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ
พ้ืนที่ โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ตำมร่างค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอ ทั้งนี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ 
และหน้ำที่และอ ำนำจ ได้ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพ้ืนที่ 

๓.๓ มอบหมำยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหำนคร  
(ศจพ.กทม.) และศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ 
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ตำมร่างค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ  ตำมที่ 
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอ ทั้งนี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ได้ตำม 
ควำมเหมำะสมของบริบทพ้ืนที่ 

เมื่อจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ แล้วเสร็จ ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ คจพ.  
ในทุกระดับ น ำเข้ำค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ มำที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order ภายในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ คจพ. รำยงำนผล ต่อ คจพ. ทรำบต่อไป 

ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับปรุงองค์ประกอบของ ศจพ. ในทุกระดับ หรือทีมปฏิบัติกำรฯ  ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
ของ คจพ. ในทุกระดับ น ำเข้ำค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ มำที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order 
ภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันที่มีกำรประกำศค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ หรือทีมปฏิบัติกำรฯ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………….......................……………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
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เอกสารประกอบวาระที ่๔.๑ 
(ร่าง) ค าสั่งจดัตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจงัหวัด  
และระดับต่าง ๆ 

 



 

 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่     /๒๕๖๔ 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืนตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ 
------------------------------ 

 

ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกลไกเชิงนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึง
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่  และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างบูรณาการ  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อาศัยอ านาจคณะกรรมการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ตามความใน ข้อ ๒.๒ (๔)  
ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้  

๑. ให้จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)” ในระดับจังหวัด และระดับตา่ง ๆ แบ่งเป็น 

๑.๑ ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.จ.” เป็นกลไกอ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่จังหวัด 

๑.๒ ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.กทม.” เป็นกลไกอ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

๑.๓ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.อ.” เป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอ 
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๑.๔ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.ข.” เป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการ/
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในพ้ืนทีเ่ขต 

๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศพจ.จ) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศพจ.อ) 
และเมื่อด าเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ ให้รายงานให้ ศจพ. ทราบ 

๓. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศพจ.กทม.) ศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต 
(ศพจ.ข) เมื่อด าเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ ให้รายงานให้ ศจพ. ทราบ 

๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้ดุลยพินิจในการปรับปรุง เพิ่มเติม 
ค าสั่งจัดตั้ง ศจพ. ทุกระดับในพ้ืนที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
หรือความจ าเป็นของพ้ืนที่ รวมทั้งแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานประจ าในจังหวัดตามจ านวน
ที่เห็นสมควรให้เป็นเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ ศจพ. ทุกระดับในพ้ืนที่  และ 
เมื่อปรับปรุงค าสั่งฯ แล้ว ให้รายงานให้ ศจพ. ทราบ  

๕. ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และ
อ านาจ ตามภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ได้
ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

๕.๒ ให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ จัดตั้งส านักงานเลขานุการฯ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัด
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานประจ าส านักงานฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีอ านาจ 
ในการมอบหมายภารกิจให้รองผู้อ านวยการ กรรมการ เลขานุการ รับผิดชอบด าเนินการ ตลอดจนปกครอง 
บังคับบัญชาและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานฯ หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามอ านาจหน้าที ่

๕.๓ ใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการด าเนินการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึง 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

๕.๔ พิจารณาองค์กร หน่วยงาน และทรัพยากร รวมทั้ งการด าเนินการด้าน
งบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาตามความเหมาะสม ทั้งในด้านการให้ความรู้ เทคโนโลยี และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน  

๕.๕ ให้ทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ โดยถือเป็นล าดับความเร่งด่วนสูงสุด 
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ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่          มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 พลเอก         
 (ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
 รองนายกรัฐมนตรี 
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ผนวก ก. คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืน

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) มีองค์ประกอบ และหน้ำที่และ 
อ ำนำจ ดังนี้ 

๑.   องค์ประกอบ 

(๑)  ผู้น าทางศาสนาในพื้นท่ีตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร  ที่ปรึกษา 
(๒)  ผู้ว่าราชการจังหวัด      ผู้อ านวยการ 
(๓)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย    รองผู้อ านวยการ 
(๔)  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด   กรรมการ 
(๕)  ปลัดจังหวัด       กรรมการ 
(๖)  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด     กรรมการ 
(๗)  ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่     กรรมการ 
(๘)  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด   กรรมการ 
(๙)  แรงงานจังหวัด       กรรมการ 
(๑๐) คลังจังหวัด       กรรมการ 
(๑๑)  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด     กรรมการ 
(๑๒)  ศึกษาธิการจังหวัด      กรรมการ 
(๑๓)  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาในพ้ืนที ่   กรรมการ 

          ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร      
(๑๔)  สาธารณสุขจังหวัด      กรรมการ 
(๑๕)  สถิติจังหวัด       กรรมการ 
(๑๖)  ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีส านักงาน กรรมการ 
    ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร    
(๑๗)  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ถ้ามี)  กรรมการ 
(๑๘)  นายอ าเภอทุกอ าเภอ       กรรมการ 
(๑๙)  ประธานหอการค้าจังหวัด      กรรมการ     
(๒๐)  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด     กรรมการ     
(๒๑)  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด (ถ้ามี)   กรรมการ 
(๒๒)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรีนคร/        กรรมการ 
       นายกเทศมนตรีเมือง  
(๒๓)  หัวหน้าส านักงานจังหวัด      กรรมการ 
(๒๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภูมิสังคม  กรรมการ 
   และประเด็นการพัฒนา ๕ มิติ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร   
(๒๕)  ผู้แทนภาคประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นสมควร  กรรมการ 
(๒๖)  พัฒนาการจังหวัด      กรรมการและ 
                                            เลขานุการ 
(๒๗)  ท้องถิ่นจังหวัด       กรรมการและ 

    เลขานุการ 
(๒๘)  จ่าจังหวัด กรรมการและ                  
                 เลขานุการ 
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(๒๙)  เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   กรรมการและ 
             ที่ท าการปกครองจังหวัด และส านักงานส่งเสริม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   หน้ำที่และอ ำนำจ 

๒.๑ บริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามที่ศูนย์ขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ก าหนด โดยใช้
ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)  

๒.๒ บูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับส่วน
ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ า พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๓ อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

๒.๔ รายงานผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ให้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทราบเป็นระยะ  

๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือทีมปฏิบัติการฯ ที่เห็นสมควร 
๒.๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :  ๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) สามารถปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (คจพ.กทม.) 
เทียบเคียงตามโครงสร้าง ผนวก ก. 



๖ 
 
โครงสร้ำง :ทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ มีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ (เบื้องต้น) ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 

(๑) ผู้น าศาสนา ตามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร    ที่ปรึกษา 
(๒) ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล     หัวหน้าทีม 
(๓) นายกเทศมนตรีต าบล/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองหัวหน้าทีม 
(๔) ก านัน        รองหัวหน้าทีม 
(๕) ผู้แทนสถานศึกษาในต าบล ตามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร  ทีมปฏิบัติการ 
(๖) ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่     ทีมปฏิบัติการ 
(๗) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ทีมปฏิบัติการ 
(๘) ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ทีมปฏิบัติการ  
(๙) สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ทีมปฏิบัติการ 
(๑๐) เกษตรต าบล       ทีมปฏิบัติการ 
(๑๑) ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน    ทีมปฏิบัติการ 
(๑๒) ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ทีมปฏิบัติการ 
(๑๓) ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.)   ทีมปฏิบัติการ 
(๑๔) ประธานอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบล  ทีมปฏิบัติการ 
(๑๕) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)    ทีมปฏิบัติการ 
(๑๖) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานต าบล      ทีมปฏิบัติการ 
(๑๗) ผู้น ากลุ่ม/ องค์กรอ่ืนๆ ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร  ทีมปฏิบัติการ 
(๑๘) ผู้แทนภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร  ทีมปฏิบัติการ 
(๑๙) ผู้แทนภาคประชาชน ตามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร   ทีมปฏิบัติการ 
(๒๐) พัฒนากรประจ าต าบล        ทีมปฏิบัติการ 
           และเลขานุการ 
(๒๑) ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       ทีมปฏิบัติการ 
           และเลขานุการ 

๒. หน้ำที่และอ ำนำจ 

๒.๑ ก าหนดแนวทาง วางแผนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ ส่งเสริม เผยแพร่ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  
๒.๓ ตรวจสอบการจ าแนกสถานะครัวเรือนเป้าหมายตามศักยภาพในการพัฒนา ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาที่สามารถด าเนินการได้เองและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน พ้ืนที ่ 
โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) 

๒.๔ ติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในระดับพื้นที่ 
๒.๕ รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการ

บริหารศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ทราบเป็นระยะ 

๒.๖ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 



๗ 
 

๒.๗ สรรหา/ คัดเลือกบุคคลร่วมทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือเสนอให้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) แต่งตั้ง  

๒.๘ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และศูนย์อ านวยการ 
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อ าเภอ (ศจพ.อ.) มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ๑. โครงสร้างทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และ
อ านาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

   ๒. ทีมพ่ีเลี้ยงให้มีองค์ประกอบตามที่ ศจพ.จ. พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม อาทิ ข้าราชการ
นักศึกษา ผู้น าชุมชน / อาสาสมัคร และ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 



๘ 
 
ผนวก ข. คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย  
  อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (คจพ.อ.) มีองค์ประกอบและ 
  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดังนี้ 

๑.    องค์ประกอบ 

(๑)  ผู้น าทางศาสนาในพ้ืนที่ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร ที่ปรึกษา 
(๒)  นายอ าเภอ ผู้อ านวยการ 
(๓)  ปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย     รองผู้อ านวยการ 
(๔)  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ กรรมการ 
(๕)  ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (ถ้ามี)     กรรมการ 
(๖)  เกษตร/ปศุสัตว์/ประมงอ าเภอ ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร  กรรมการ 
(๗)  สาธารณสุขอ าเภอ      กรรมการ 
(๘)  เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอ      กรรมการ 
(๙)  ผู้บริหารสถานศึกษาในพ้ืนที่ ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร  กรรมการ 
(๑๐)  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ    กรรมการ 

     การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ   
(๑๑)  ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีส านักงาน  กรรมการ 

     ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร      
(๑๒)  ผู้แทนภาคเอกชนในพ้ืนที่ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร  กรรมการ 
(๑๓)  ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ตามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร 
(๑๔)  นายกเทศมนตรีทุกแห่งในพ้ืนที่     กรรมการ     
(๑๕)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่   กรรมการ 
(๑๖)  ก านันทุกต าบล                กรรมการ 
(๑๗)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภูมิสังคม  กรรมการ 

     และประเด็นการพัฒนา ๕ มิติ ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร     
(๑๘)  พัฒนาการอ าเภอ      กรรมการและ 

          เลขานุการ   
(๑๙)  ท้องถิ่นอ าเภอ       กรรมการและ 

             เลขานุการ 
(๒๐)  เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ และส านักงาน  กรรมการและ 

     ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ที่ได้รับมอบหมาย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๒.   หน้ำที่และอ ำนำจ 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการด าเนินงานในพื้นที่เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ก าหนด โดยใช้
ข ้อม ูลจากระบบการพ ัฒนาคนแบบชี ้เป ้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) 
 



๙ 
 

๒.๒ บูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับ 
ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ พ้ืนที่ อ าเภอ พร้อมรายงานผล  
การด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ให้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ทราบเป็นระยะ 

๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่เห็นสมควร 
๒.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :   ๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (คจพ.อ.) 
สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจ ได้ตามความเหมาะสมของ
บริบทพื้นที ่  

๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขต (คจพ.ข.)  
ให้เทียบเคียงตามโครงสร้าง ผนวก ข.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา 
๔.๒ การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยระบบ TPMAP 
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ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

๑. ความเป็นมาของระบบ TPMAP 

๑.๑ คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์ ได้มีมติเห็นชอบกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจ
เพ่ือกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ของภำครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นเจ้ำภำพ ซึ่งคณะท ำงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ร่วมกันพัฒนำตัวอย่ำงระบบข้อมูลขนำดใหญ่ของภำครัฐ 
ในประเด็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรเพ่ิมรำยได้ ลดภำระค่ำครองชีพ 
และเพ่ิมโอกำสด้ำนอำชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน สศช. และ NECTEC  
จึงได้ร่วมกันพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลคนจนแบบชี้เป้ำ (Thai Poverty Map and 
Analytics Platform : TPMAP 1.0) เพื่อมำใช้น ำร่องในกำรให้ควำมช่วยเหลือและแก้ปัญหำ
ควำมยำกจน และกำรหำค ำตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ใครคือคนจน (๒) คนจน
ต้องการอะไรและ/หรือมีปัญหาอะไร และ (๓) จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายนี้ให้หลุด
พ้นความยากจนอย่างย่ังยืนได้อย่างไร 

สศช. ร่วมกับ NECTEC ได้ด ำเนินกำรขยำยผลกำรพัฒนำระบบ TPMAP 1.0 ให้เป็นระบบ
ข้อมูลขนำดใหญ่ส ำหรับกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP 2.0) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำจำกกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน มำเป็น  
กำรพัฒนำคนตำมกลุ่มเป้ำหมำยและตำมควำมเป็นจริงในประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ตลอดช่วงชีวิต  
ในคนทุกช่วงวัย ส่งผลให้เกิดกำรน ำข้อมูลจริงมำวิเครำะห์และสนับสนุนกำรด ำเนินกำร  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติบนหลักฐำนเชิงประจักษ์ (evidence based policy)  
ที่มีประสิทธิภำพและได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  

๑.๒ ความสอดคล้องเชิงนโยบายของระบบ TPMAP  

ระบบ TPMAP เป็นกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภำพ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในส่วนของ 
กำรบรรเทำปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงหลักประกันขั้นพ้ืนฐำนให้กับ
ประชำชนกลุ่มเปรำะบำง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในส่วนของกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล
เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ นอกจำกนี้ ยังมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในหลายประเด็น ได้แก่ (๑๑) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (๑๓)  
กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี (๑๕) พลังทำงสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐำนรำก (๑๗)  
ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม และ (๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
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๑.๓ หลักการของระบบ TPMAP  

ระบบ TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา 
คนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า  ระบบ TPMAP  
จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจน
และควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละ
ช่วงวัยได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ 
หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งท ำให้กำรแก้ปัญหำตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย
มำกขึ้นและสำมำรถออกแบบนโยบำย
หรือโครงกำรในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้ ดังนั้น 
ระบบ TPMAP จึ ง เป็น เครื่ อง มือ 
เชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถ
ระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
ได้ทั้งในระดับครัวเรือนและบุคคล 
TPMAP ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน โดย
มีข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนกลาง และน ำหลัก
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งคิดค้นโดย Oxford 
Poverty & Human Development Initiative แ ล ะ  United Nation Development 
Programme มำประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหำคนจน จปฐ. ตำมดัชนี MPI หรือคนที่ขัด
สนใน ๕ มิติ ตำมบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ควำมเป็นอยู่ กำรศึกษำ รำยได้ และ
กำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และได้น าคนจน จปฐ. มาเชื่อมกับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐของ
กระทรวงการคลัง เพื่อหาคนจนเป้าหมายของระบบที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเร่งด่วน รวมทั้ง
ปัจจุบันได้มีกำรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก อำทิ 
ข้อมูลจำกกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วยทะเบียนคนพิกำร 
ข้อมูลจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลกำรรับเบี้ยคนพิกำรและผู้สูงอำยุ และข้อมูลสิทธิกำร
รักษำพยำบำลจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) โดยจ ำนวนคนจนเป้ำหมำยในระบบ 
TPMAP ในปี ๒๕๖๒ มีจ ำนวนทั้งสิ้น ๙๘๓,๓๑๖ คน  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ของระบบ TPMAP นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ได้มีหลำยจังหวัดน ำข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP ไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในพ้ืนที่อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงครำม 
ปทุมธำนี เชียงใหม่ มุกดำหำร นครพนม อยุธยำ สกลนคร อุดรธำนี ตำก ลพบุรี ยะลำ อุบลรำชำธำนี 
นนทบุรี และ ๓ จังหวัดในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันได้มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลของระบบผ่ำนเว็บไซต์ https://www.tpmap.in.th โดยเป็นข้อมูลปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ TPMAP ซึ่งการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถด าเนินการได้ผ่านระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เท่านั้น 
ที่มีการก าหนดชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) โดยผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูล

https://www.tpmap.in.th/
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ส่วนบุคคลประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเท่ำนั้น ได้แก่ พัฒนำชุมชนจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด 
ศึกษำธิกำรจังหวัด พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงำนจังหวัด และที่ท ำกำร
ปกครองจังหวัด ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตในกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบ  Logbook สำมำรถ
เพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับข้อค้นพบตำมข้อเท็จจริง รวมทั้งสำมำรถ
เพ่ิมเติมข้อมูลบุคคลตกหล่น (exclusion error) ซึ่งเป็นคนกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ได้อยู่ในฐำนข้อมูล 
จปฐ. และ ระบบ TPMAP  

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในปัจจุบันยังเป็นกำรด ำเนินกำร  
ที่ขำดควำมร่วมมือและบูรณำกำรระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สำมำรถเข้ำถึง
ประเด็นปัญหำของควำมซ้ ำซ้อนในกำรช่วยเหลือและกำรแก้ไขปัญหำกำรตกหล่นของกลุ่มเป้ำหมำย 
รวมถึงก่อให้เกิดควำมไม่คุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณและกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ  นอกจำกนี้ 
กำรด ำเนินกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ยังขำดกำรบูรณำกำรในฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 
รวมถึงควำมถูกต้องและควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล อันจะน ำไปสู่กำรจัดท ำและออกแบบนโยบำย /
แผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนินกำร ที่สำมำรถส่งผลในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินการให้ความช่วยเหลือและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย รูปแบบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรยังเป็นกำรที่ต่ำงคนต่ำงท ำ 
ส่งผลให้กำรติดตำมและประเมินผล ยังไมส่ำมำรถสะท้อนกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือและ
กำรพัฒนำในพ้ืนที่ระดับต่ำง ๆ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดของควำมครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP เกิดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงจ ำเป็นต้องให้เกิดกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและภำคีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จึงได้จัดท ำข้อเสนอ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP บนหลักกำรวงจรนโยบำย (policy cycle) ดังนี้  

๓.๑ กำรก ำหนดประเด็นนโยบำย (policy advocacy) โดยกำรใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือ
ประกอบกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยเ พ่ือให้ เกิดควำมยั่ งยืน  
โดยด ำเนินกำรอย่ำงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(evidence based)  

๓.๒ กำรก ำหนดนโยบำย (policy formulation) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือศึกษำและ
วิเครำะห์ประเด็นกำรพัฒนำและช่องว่ำงของกำรพัฒนำ  

๓.๓ กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง (policy decision) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือพิจำรณำ
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและมุ่งเป้ำไปยังเป้ำหมำยของกำรแก้ไขปัญหำและประเด็นกำรพัฒนำให้
สอดคล้องกับทรัพยำกรข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ของกำรพัฒนำ  
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๓.๔ กำรด ำเนินกำร (policy implementation) โดยด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง/มำตรกำร/โครงกำร/
กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับแนวนโยบำย  และกำรบันทึกข้อมูล 
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ กลับเข้ำในระบบ TPMAP  

๓.๕ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (policy monitoring and evaluation) โดยกำร ติดตำม 
ประมวลผล และพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำจำกระบบ TPMAP  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป 

ทั้งนี้ กำรพัฒนำประเทศบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จะท ำให้ประเทศมีกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน 
โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพ่ือให้ประชำกรในประเทศสำมำรถ อยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และ
ยั่งยืน (sustainability) โดยขับเคลื่อนผ่ำน ๔ แนวทาง และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา ประกอบด้วย  

 เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ  และทุกพื้นที่ 
ในประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน ดังนี้ 

(๑) หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลประชากร สถิติ สถานการณ์  
ที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ให้ครอบคลุมทุกจ านวนประชากร
และครัวเรือนในประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
กำรจัดท ำนโยบำย โครงกำร/กำรด ำเนินงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
และกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

ทั้งนี้ สศช. ได้มีกำรจัดส่งหนังสือไปยังส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูล 
ที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชำชน ๑๓ หลักเข้ำกับระบบ TPMAP เพ่ือที่จะ
สำมำรถพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมสมบูรณ์และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
โดยสรุปสถำนะของข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางสรุปการด าเนินการการขอความอนุเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ TPMAP 

ชื่อหน่วยงาน 

/ชุดขอ้มลู 

สถานะของขอ้มลูในระบบ TPMAP 

ข้อมลูที่มอียู่ในระบบ 
TPMAP 

ข้อมลูที่อยู่ระหว่าง
การเชือ่มกับ 

ระบบ TPMAP 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั 
ระบบ TPMAP ได้ 

ข้อมูลที่ สศช. ขอ
ความอนุเคราะห์ไป 
แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล 

กรมการพัฒนาชุมชน     

 ข้อมูล จปฐ. 
✓    

กระทรวงการคลัง     

 ข้อมูลบัตรสวัสดิกำร 
✓    

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

    

 ข้อมูลคนพิกำร 
✓    

 ข้อมูลผู้สูงอำย ุ  ✓   

 ข้อมูลเงินอุดหนุน  ✓   

 ข้อมูลกลุ่มเปรำะบำง  ✓   

 ข้อมูลด้ำนที่อยูอ่ำศัย  ✓   

กระทรวงศึกษาธิการ     

 ข้อมูลนักเรียนทุน 
เด็กยำกจน 

✓    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
✓    

 ข้อมูลเชิงลึกของชุมชน 
✓    

 ข้อมูลเชิงลึกของสภำพกำร
เป็นอยู่ในชุมชน 

   ✓ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

    

 สิทธิกำรรักษำพยำบำล 
✓    

กรมการปกครอง     

 ข้อมูลทะเบียนรำษฏร ์
✓    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์     

 ข้อมูล Farmer one  ✓   

กระทรวงแรงงาน     

 ข้อมูลก ำลังแรงงำน   ✓  

ส านักงานข้าราชการพลเรือน     

 ข้อมูลข้ำรำชกำร    ✓ 
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ชื่อหน่วยงาน 

/ชุดขอ้มลู 

สถานะของขอ้มลูในระบบ TPMAP 

ข้อมลูที่มอียู่ในระบบ 
TPMAP 

ข้อมลูที่อยู่ระหว่าง
การเชือ่มกับ 

ระบบ TPMAP 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั 
ระบบ TPMAP ได้ 

ข้อมูลที่ สศช. ขอ
ความอนุเคราะห์ไป 
แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน     

 ข้อมูลผู้รับประโยชนจ์ำก
โครงกำรที่อยู่อำศัย    

✓ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา     

 ข้อมูลนักเรียนทุนในสังกัด
กสศ. รวมถึงผู้ปกครองและ
สมำชิกในครัวเรือน    

✓ 

(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบวำระท่ี ๔.๒) 

(๒) ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้กำรลงพ้ืนที่ในระบบแฟ้มบ้ำน
พัฒนำคนไทย(Logbook) โดยปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับข้อค้นพบ
ตำมข้อเท็จจริง เพ่ือบรรเทำภำวะรั่วไหล.(inclusion error).และเพ่ิมเติมข้อมูลบุคคล
ตกหล่น (exclusion error) โดยก่อนเพ่ิมเติมข้อมูลบุคคลเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำ
คนไทย (Logbook) ต้องมีกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนผ่ำนกลไกกำรปกครอง  
โดยนำยอ ำเภอ ซึ่งเป็นผู้สอบทำนและยืนยันตัวบุคคลตำมทะเบียนรำษฎร์ 

ทั้งนี้ กำรเข้ำถึงข้อมูลระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ซึ่งเป็นกำรแสดงผลข้อมูล
ส่วนบุคคล จึงได้มีกำรก าหนดสิทธิในการเข้าถึง ดังนี้ 

(๒.๑) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) โดยก ำหนดให้มี ๖ ชื่อผู้ใช้งำน 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ต่อ ๑ ศจพ.จ. (ไม่รวม กทม.) ประกอบด้วย 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
ชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด  

(๒.๒) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) โดยก ำหนดให้มี  
๕ ชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ส ำนักอนำมัย ส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักปลัด และส ำนักพัฒนำ
สังคม 

(๒.๓) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) โดยก ำหนดให้มี 
๒ ชื ่อผู ้ใช ้งำน (Username) และรหัสผ ่ำน (Password) ต่อ ๑ ศจพ.อ. 
ประกอบด้วย นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ 
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(๒.๔) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยก ำหนดให้มี  
๑ ชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ต่อ ๑ ศจพ.ข. เท่ำนั้น    

(๒.๕) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยก ำหนดให้มี ๑ ชื่อผู้ใช้งำน 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ต่อ ๑ ทีมปฏิบัติกำรฯ เท่ำนั้น    

หมายเหตุ   

- ส ำหรับ Username และ Password ของ ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว 

- ส ำหรับ Username และ Password ของ ศจพ.กทม. ศจพ.ข. และทีมปฏิบัติกำรฯ  
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จะเร่งด ำเนินกำรจัดส่ง Username และ Password เพ่ือให้ ศจพ.กทม.
ศจพ.ข. และทีมปฏิบัติกำรฯ ไปใช้ในกำรน ำเข้ำค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ต่อไป 

- หำก ศจพ. ในแต่ละระดับ ต้องกำรเปลี่ยน Username/Password ให้ด ำเนินกำร
ประสำนไปยัง ศจพ.จ./กทม. (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ Username ของ ศจพ.จ./กทม.  
เป็นทั้งผู้ใช้สิทธิ์ในกำรเข้ำถึงระบบ (User) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ซึ่งเป็น 
User ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ User อ่ืนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย 

- ในกำรน ำเข้ำข้อมูลต่ำง ๆ ในระบบ ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของเจ้ำของ Username 
และ Password  

(๓) NECTEC ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐและเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
เข้ำระบบ TPMAP พร้อมทั้งเชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย 
(Logbook) เข้ำระบบ TPMAP เพ่ือให้ระบบ TPMAP มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น 

(๔) แนวทางการด าเนินการ 

(๔.๑) มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลที่มี 
กำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้ครอบคลุมประชำกรและ
ครัวเรือนทั้งประเทศ และสอดคล้องกับมิติปัญหำกำรพัฒนำใน ๕ มิติ  
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในระบบ TPMAP 

(๔.๒) มอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยัง สศช. และ NECTEC เพ่ือให้ 
NECTEC ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำ
คนไทย (Logbook) เข้ำกับระบบ TPMAP เพ่ือเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP 
ให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น 
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(๔.๓) มอบหมำยให้ สศช. และ NECTEC เร่งด ำเนินกำรจัดส่ง Username และ 
Password ให้แก่ ศจพ. ในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ เพ่ือใช้ในกำรน ำเข้ำ
ค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ต่อไป 

(๔.๔) มอบหมำยให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ได้จำกกำรลงพื้นที ่ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในระบบ TPMAP 

 ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock)   
โดยใช้ระบบ TPMAP ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหำควำมยำกจนในกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเร่งให้
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตสำมำรถอยู่รอดและด ำรงชีพอยู่ได้  
โดยมีการด าเนิน ดังนี้  

 
๑) ล าดับความส าคัญและระบุกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนวิกฤต โดยใช้ข้อมูลจำกระบบ 

แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพ่ือก ำหนดและล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือรำยบุคคล โดยมีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

(๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติควำมยำกจนจำกดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ 
(Multidimensional Poverty Index : MPI)  ใน๕ มิติ ประกอบด้วย มิติด้ำนสุขภำพ 
มิติด้ำนควำมเป็นอยู่ มิติด้ำนกำรศึกษำ มิติด้ำนรำยได้ และมิติด้ำนกำรเข้ำถึง
บริกำรรัฐ โดยในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ศจพ. ในทุกระดับ 
จะต้องพิจำรณำจำกกำรตกเกณฑ์มิติควำมยำกจน MPI อย่างน้อย ๓ มิติ จาก ๕ มิติ  
ซึ่ง ๓ มิติ ประกอบด้วย (๑) มิติด้ำนรำยได้ (๒) มิติด้ำนสุขภำพ และ (๓) มิติ
ด้ำนควำมเป็นอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสี่ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์  

(๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) เป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นจำก
กลุ่มเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกข้อมูลประชำกร
ทั้งหมดในระบบ TPMAP ทั้งนี้ ข้อมูลของกลุ่มคนดังกล่ำวได้จำกกำรลงพื้นที่ให้
ควำมช่วยเหลือและกำรส ำรวจควำมเป็นอยู่ของบุคคล/ครัวเรือนในบริเวณ
ใกล้เคียงกลุ่มเป้ำหมำยวิกฤต  
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(๓) กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์กำรคัดเลือกครัวเรือน
เปรำะบำง และนิยำมภำระ ของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยในปี ๒๔๖๓ มีจ ำนวน
ครัวเรือน/คนเปรำะบำงทั้งประเทศในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น ๔,๑๐๔,๔๕๐ ครัวเรือน 
๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกครัวเรือนเปรำะบำง และนิยำมภำระ 
ในครัวเรือนเปรำะบำง ดังนี้  

(๓.๑) เกณฑ์กำรคัดเลือกครัวเรือนเปรำะบำง  

(๓.๑.๑) เป็นครัวเรือนที่อำชีพเกษตรกรจำกข้อมูล จปฐ. และไม่ได้ลงทะเบียน
เกษตรกร (หัวหน้ำครัวเรือนแจ้งว่ำเป็นเกษตรกร และในครัวเรือนไม่มี
ผู้ใดขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ) หรือ 

(๓.๑.๒) รำยได้ต่ ำกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท และไม่ได้รับเงินสวัสดิกำรผู้มีรำยได้
น้อย (รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท และไม่มี
ใครในบ้ำน ได้รับบัตรสวัสดิกำรรัฐ) 

(๓.๒) นิยำมภำระในครัวเรือนเปรำะบำง 

(๓.๒.๑) ไม่มีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย (ตกตัวชี้วัดที่ ๘ ตำมเกณฑ์ จปฐ) 

(๓.๒.๒) มีเด็กยำกจนตำมเกณฑ์ ศธ. (ตำมฐำนข้อมูล ศธ.) 

(๓.๒.๓) มีเด็ก (อำยุระหว่ำง ๓ – ๑๔ ปี) 

(๓.๒.๔) มีผู้สูงอำยุ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตำมฐำนข้อมูล สถ. ๖๒) 

(๓.๒.๕) มีผู้พิกำร และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตำมฐำนข้อมูล สถ. ๖๒) 

(๓.๒.๖) มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

ทั้งนี้ ในกำรล ำดับควำมเร่งด่วนและระบุกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องพิจำรณำจำกจ ำนวน 
ที่ตกตัวชี้วัดในระบบ TPMAP และช่วงระยะเวลำที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมช่วยเหลือ
ก่อนหน้ำ ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบ (X-Ray) กลุ่มเป้าหมาย ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง และภำคีกำรพัฒนำ ด ำเนินกำรอย่ำงบูรณำกำร เพ่ือส ำรวจ ตรวจสอบข้อมูล
กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤต โดย (๑) กรณีข้อมูลมีความถูกต้องให้ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือตำม
ควำมเหมำะสม (๒) กรณีไม่พบข้อมูล (exclusion error) ให้บันทึกข้อมูลบุคคลที่ตกหล่น 
และ (๓) กรณีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง (inclusion error) หรือไม่ใช่บุคคลวิกฤต  
ให้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลบุคคล และลงพ้ืนที่ให้ควำมช่วยเหลือ โดยกำรจัดหำสิ่งจ ำเป็น/
แนวทำงในกำรด ำรงชีวิตเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤต รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงกำรให้
ควำมช่วยเหลือเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยนี้สำมำรถที่ยังด ำรงชีวิตอยู่ได้ (อยู่รอด) โดยใช้
วิธีกำรเคำะประตูบ้ำน (Knock Knock) เพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตและได้ข้อมูล
เชิงลึกรำยบุคคล เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำคนให้เกิดควำมพอเพียงและยั่งยืน
ต่อไป ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในกำรลงพ้ืนที่ให้ควำมช่วยเหลือจะต้องมีจัดให้มีพ่ี
เลี้ยงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร/มิติปัญหำควำมยำกจนของกลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตด้วย  
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๓) บันทึกข้อมูลลงใน Logbook ในกำรลงพ้ืนที่ให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยวิกฤต ศจพ. 
ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ จะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องต่อสภำพ
ควำมเป็นจริง ประเมินและบันทึกสภำพปัญหำ/ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
วิกฤต และกำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ รวมถึงข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูล
ประชำกรของระบบ TPMAP ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคน (Logbook)  เพ่ือให้ระบบ 
TPMAP มีข้อมูลที่ครอบคลุมประชำกรทั้งประเทศและมิติปัญหำอย่ำงแท้จริง 

ทั้งนี้ ในกำรเพ่ิมเติมข้อมูลในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) จะเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
ข้อมูลบุคคลตกหล่น (exclusion error) ที่มีสำเหตุมำจำกกำรตกหล่นจำกจ ำนวนประชำกร 
และกลุ่มที่ตกหล่นจำกกำรส ำรวจมิติควำมยำกจนในมิติต่ำง ๆ รวมถึงสิทธิสวัสดิกำรที่พึงได้ 
โดยก่อนกำรอนุมัติกำรเพิ่มเติมข้อมูลบุคคลเข้ำสู่ระบบ Logbook ต้องมีกำรตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนผ่ำนกลไกกำรปกครอง โดยนำยอ ำเภอ ซึ่งเป็นผู้สอบทำนและยืนยันตัวบุคคล
ตำมทะเบียนรำษฎร์ 

๔) แนวทางการด าเนินการ 

(๔.๑) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ใช้ระบบ TPMAP และระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพ่ือจัดล ำดับและระบุกลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตที่
ต้องเร่งให้ควำมช่วยเหลือ 

(๔.๒) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตสำมำรถอยู่รอดได้ โดยให้วิธีกำรเคำะประตูบ้ำน (Knock Knock) 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร/กำรให้ควำมช่วยเหลือ
กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

(๔.๓) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด ำเนินกำรจัดให้มีพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ดูแลและติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นท่ี 

• ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ศจพ. ในทุกระดับ  
ท ีมปฏ ิบ ัต ิก ำ รฯ  และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรน ำข้อมูลจำกระบบ TPMAP  
ในระดับประเทศ จังหวัด อ ำเภอ และพ้ืนที่ เพ่ือประมวลและวิเครำะห์ ประกอบกำรจัดท ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำงแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในมิติต่ำง ๆ บริบทของพ้ืนที่ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย/แผน/มำตรกำร/แนวทำง ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย จะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรที่มีข้อมูลสนับสนุน 
(data driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) ประกอบด้วย 
ข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ  นอกจำกนี้ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร ศจพ. 
ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะต้องด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืนและเกิดผลได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศจพ. ในแต่ละระดับ จะเชื่อมโยง
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ข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) เข้ำกับ
ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ รวมถึง 
กำรติดตำมและประเมินผลของหน่วยงำนในพ้ืนที่อีกด้วย 

แนวทางการด าเนินการ มอบหมำยให้ ศจพ. ในทุกระดับ ร่วมกับทีมปฏิบัติกำรฯ และภำคี
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำร และให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ  
ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ให้กำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรพัฒนำคนในทุกมิติเข้ำในระบบ TPMAP เพื่อให้เกิด 
กำรตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร 
วำงแผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ
ข้อเท็จจริงของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป โดย 

๑) ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย 
ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เป็นรายไตรมาส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ 

๒) ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏ ิบ ัต ิการฯ  พิจำรณำและประเมินสถำนะของ
กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตในกำรหลุดพ้นวงจรควำมยำกจน ให้อยู่รอด พอเพียง และยั่ งยืน 
โดยในช่วงระยะ ๑ ปีแรกของกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร จะมุ่งเน้นให้กลุ่มคน
เป้ำหมำยในระบบ TPMAP จ ำนวน ๙๘๓,๓๑๖ คน สำมำรถอยู่รอดได้ก่อน และ
พัฒนำไปสู่พอเพียง และยั่งยืนต่อไป 

๓) ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล
จำกระบบ TPMAP ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัยทั้งในภำพรวมในระดับพ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ (แล้วแต่กรณี) 

๔) ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง น ำข้อมูล
จำกระบบ TPMAP มำประมวลผล วิเครำะห์ เพ่ือใช้ประกอบในกำรจัดท ำข้อเสนอ 
เชิงนโยบำย/มำตรกำร/แผน/แผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ “อยู่รอด 
พอเพียง ยั่งยืน” 

ทั้งนี้ ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
จะต้องด ำเนินกำรดังนี้ (๑) ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ รำยงำนผลในระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) และเผยแพร่กำรด ำเนินกำรบนเว็บไซต์ของตนเอง อำทิ 
กำรถอดบทเรียนจำกพ้ืนที่ ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ (๒) ศจพ.จ และ ศจพ.กทม. ด ำเนินกำรจัดท ำ
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รำยงำนผลของ ศจพ. ในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ของตนและสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรเป็นรำยไตรมำส ในระบบที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ก ำหนดต่อไป 

๕) แนวทางการด าเนินการ 

(๕.๑) มอบหมำยให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัต ิกำรฯ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย 
(Logbook) เป็นรายไตรมาส 

(๕.๒) มอบหมำยให้ ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ในกำร
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมทั้งใช้ประกอบในกำรจัดท ำข้อเสนอ
เชิงนโยบำย/มำตรกำร/แผน/แผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนินงำน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดเอกภำพและควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ ศจพ. ในทุกระดับ  
ทีมปฏิบัติกำรฯ อำทิ กำรให้ควำมช่วยเหลือ/กำรพัฒนำต่อบุคคลและครัวเรือนที่มีปัญหำ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรเพ่ิมเติมข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน จะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อให้ระบบ 
TPMAP เป็นแพลตฟอร์มกลำงที่มีกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรพัฒนำในทุกระดับและประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  
อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 พัฒนา ระบบ TPMAP เป็นเงื่อนไขกำรพัฒนำที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ระบบ TPMAP เป็นระบบที่มี
ฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่สมบูรณ์ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นเครื่องมือ 
ที่สมบูรณ์ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงคุ้มค่ำ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จึงได้ด ำเนินกำร
จัดท ำตัวอย่ำงร ูปแบบกำรด ำเนินงำนระบบ TPMAP ให้สอดคล้องกับแนวทำงและ 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  
มำใช้ในกำรสนับสนุนกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำในระดับต่ำง ๆ และมิติของกำรพัฒนำ
ที่มีควำมหลำกหลำยบนระบบ TPMAP เพ่ือให้ระบบสำมำรถประมวลผล วิเครำะห์ สังเครำะห์
ข้อมูลนโยบำย/แผน/โครงกำร/กำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมให้กับ ศจพ. ในระดับต่ำง ๆ 
ทีมปฏิบัติกำรฯ รวมถึงหน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
โดยแบ่งรูปแบบกำรใช้งำน ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
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๑) รูปแบบการใช้งานที่ได้มีการพัฒนาและน าไปใช้ได้แล้ว  

- หน้ำจอกำรแสดงผลข้อมูลจำกระบบ TPMAP (data visualization) ที่จะแสดงผล 
ให้เห็นถึงจ ำนวนผู้ที่ต้องเข้ำให้ควำมช่วยเหลือ กำรด ำเนินกำรเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ
และกำรพัฒนำในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ ระดับประเทศ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน  

- หน้ำจอแสดงผลกำรด ำเนินกำรก่อนและหลังกำรเข้ำให้ควำมช่วยเหลือในระดับต่ำง ๆ 
ของพ้ืนที่ และมิติของปัญหำ (before-after) 

- กำรบันทึกและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบนระบบ TPMAP เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม
กำรด ำเนินกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือของบุคคล/ครัวเรือน ตลอดจนกำรพัฒนำ
คนให้เหมำะสมกับช่วงวัยและควำมต้องกำร โดยจะให้มีกำรรำยงำนผลเป็นสถำนะ
ควำมก้ำวหน้ำและควำมห่ำงจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของบุคคล/ครัวเรือน/ระดับพ้ืนที่ 
ต่อกำรหลุดพ้นต่อปัญหำในมิติต่ำง ๆ  

๒) รูปแบบการใช้งานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา  

- หน้ำจอกำรแสดงผลข้อมูลของมิติปัญหำควำมยำกจนในมิติต่ำง ๆ กับผู้ที่ต้องเร่ง 
ให้ควำมช่วยเหลือ หรือกลุ่มผู้เปรำะบำง โดยจะต้องเชื่อมโยงกับกำรแสดงผลในรูป
ของแผนที่ได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ TPMAP ให้เชื่อมกับ API 
(Application Programming Interface) เพ่ือกำรค้นหำขั้นสูงในระบบ Logbook 

- กำรเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลรำยบุคคลและครัวเรือน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (online) 
และออฟไลน์ (offline) เพ่ือให้สำมำรถบันทึกเป็นข้อมูล เมื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจและให้ควำมช่วยเหลือ รวมถึงเป็นกำรปรับปรุงข้อมูล 
มีควำมเป็นปัจจุบันและถูกต้องตำมสถำนกำรณ์  
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- กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ เพื่อให้เห็นกำรจ ำลองกำรใช้นโยบำย /แผน/โครงกำร  
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยและพ้ืนที่ระดับต่ำง ๆ เพ่ือกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรกำรใช้
ทรัพยำกรและงบประมำณเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประสิทธิผลมำกที่สุด 

- กำรเชื่อมโครงกำรในกำรด ำเนินงำนจำกระบบ eMENSCR เพื่อลดขั้นตอนและ 
ควำมซ้ ำซ้อนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรำยงำนผลเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกชช่วงวัยอย่ำงเหมำะสม 

๓) รูปแบบการใช้งานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  

- กำรให้ค ำแนะน ำ (suggestion) ในกำรลงพ้ืนที่เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ ระบบสำมำรถ
ประมวลปัญหำที่พบ เพ่ือเสนอแนะค ำแนะน ำในกำรให้ควำมช่วยเหลือบุคคล /
ครัวเรือน นั้น ๆ ได้ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมำะสมกับควำมต้องกำรและปัญหำ 
ที่แท้จริง 

- กำรจัดล ำดับควำมเร่งด่วนเพื่อเข้ำให้ควำมช่วยเหลือ ระบบ TPMAP จะสำมำรถ 
ประมวลข้อมูลทั้งหมดในระบบ เพ่ือหำกลุ่มเป้ำหมำยที่จ ำเป็นต้องเร่งเข้ำไปให้ 
ควำมช่วยเหลือของพ้ืนที่ในระดับต่ำง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้  
โดยกำรประมวลจำกทรัพยำกรที่มีต่อจ ำนวนบุคคล/ครอบครัวเป้ำหมำย 

- กำรคำดกำรณ์และกำรพยำกรณ์ ระบบ TPMAP จะสำมำรถบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตได้จำกระบบฐำนข้อมูลที่มี รวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ 
ที่จะส่งผลต่อประชำกรในประเทศ  

- กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินกำรของนโยบำย/แผนงำน/โครงกำร/ 
กำรด ำเนินกำร ระบบจะประเมินและวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินกำร 
ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยที่มีปัญหำในมิติต่ำง ๆ รวมถึงในระดับพ้ืนที่ต่ำง ๆ เพ่ือให้
ระบบสำมำรถประมวลผลในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนในแต่ละมิติ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องตรงกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยและช่วงวัยกำรพัฒนำมำกยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุน 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ
เลขำนุกำรฯ จะด ำเนินกำรพัฒนำร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ (NECTEC) ในฐำนะผู้ช่วยเลขำฯ ต่อไป 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำง
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ตำมข้อ ๓ ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
เสนอ  
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๔.๒ เร่งรัด ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนฯ พร้อมประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องน ำเข้ำข้อมูลที่มีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก โดยน ำส่งให้แก่ส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ 

๔.๓ มอบหมำยให้ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ พัฒนำระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและกำรใช้งำนของระบบ 
ให้มีประสิทธิภำพและสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………… 
  



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๒ 
หนังสือขอความอนุเคราะหแ์ละหนังสือตอบกลับ 
การสนบัสนุนข้อมูลของหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









1. ข้อมูลรับเร่ืองร้องทุกข์ (1300)  
(ปี 2558-ปัจจุบัน) *

2. ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปี 2560-ปัจจุบัน)

3. ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 
(ปี 2562-ปัจจุบัน)

4. ข้อมูลการส ารวจผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมรายครัวเรือน (Social Map) 
(ปี 2561) 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

1. ข้อมูลการให้บริการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก

2. ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ  
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

3. ข้อมูลการสงเคราะห์ในการจัดการ   
งานศพผู้สูงอายุตามประเพณี

4. ข้อมูลผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์ 
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 11 แห่ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ข้อมูลสวัสดิการการสงเคราะห์   
เด็กและครอบครัว
(งบยากจน,งบอุปถัมภ์) 

2. ข้อมูลสวัสดิการเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ

3. ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการ
ของ ดย. 

4. ข้อมูลผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 21 3

รายการฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ TPMAP

หมายเหตุ : *เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งไฟล์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) ของ สป.พม. (TPMAP)



1. ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองเบื้องต้นแก่ผูร้ับบริการ
ตามลักษณะปัญหา/ ความ
ต้องการของผู้ถูกกระท า*

2. ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว*

3. ข้อมูลผู้รับบริการในศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว*

4. ข้อมูลความช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม

กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

1. ข้อมูลคนไร้ที่พึ่งที่ไดร้ับบริการ  
ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ผ่านระบบพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้รับบริการในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง

2. ข้อมูลระบบงานบริการทาง
สังคมของ พส.

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

54

1. ข้อมูลการกู้ยืมเงินของ
คนพิการ*

2. ข้อมูลคนพิการที่มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ (แยกตาม
ประเภทความพิการ)*

3. ข้อมูลเงินสงเคราะห์และฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ

กรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

6

รายการฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ TPMAP

หมายเหตุ : *เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งไฟล์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) ของ สป.พม. (TPMAP)



ข้อมูลผู้รับประโยชน์โครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน      
(องค์การมหาชน)

ข้อมูลลูกค้า
การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ 8

ข้อมูลการให้บริการรบัจ าน า

ส านักงานธนานุเคราะห์ 9

รายการฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ TPMAP
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ระเบยีบวาระที่ ๕  

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ :  วาระอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดเตรียมเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ และสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ 
ได้แก่ สื่อรูปแบบวีดิทัศน์ อำทิ วีดิทัศน์ แนะน ำระบบ TPMAP วีดิทัศน์กำรใช้ระบบ TPMAP เชิงนโยบำย  
วีดิทัศน์คู่มือกำรใช้งำน TPMAP Analytics และสื่อรูปแบบเอกสำร เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

ทั้งนี้ ให้ ศพจ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำรวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย บนเว็บไซต์ของตนเอง และจัดส่งลิงค์
มำยังฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรเผยแพร่กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงเป็นระบบต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

............................................................................................................................. ........................ 
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................................................................................................................................................................... 
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