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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตกึบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      ประธานกรรมการ 

รองนายกรัฐมนตรี 
๒. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา     รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๓. นายจุติ ไกรฤกษ์      รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๔. นายสุทธิ สุโกศล      รองประธานกรรมการ 

ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
๕. นายสันติ พร้อมพัฒน์     รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
๖. นายวิริยะ รามสมภพ      กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๗. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย    กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 
๘. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงการคลัง 
๙. นางพัชรี อาระยะกุล      กรรมการ 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๑๐. นายศุภชัย ปทุมนากุล     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
๑๑. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๒. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ     กรรมการ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๓. นายนิยม สองแก้ว      กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๑๔. นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๕. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช    กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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๑๖. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๑๗. พลเอก สุภรัตน์ เงินบ ารุง     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๘. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

๑๙. นายขจิต ชัชวานิชย ์      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒๐. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

๒๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

๒๒. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ      กรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒๓. นายชัย วุฒิวิวัฒนช์ัย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. นายดนุชา  พิชยนันท์                                      กรรมการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนิรัตน์   พงษ์สิทธิถาวร   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒. นายนิวัติ    น้อยผาง    รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๓. นายสุรศักดิ์  อักษรกุล   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๔. พันเอก สมบัติ ผ่องศรี   รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน  

       ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
๕. นาวาเอกหญิง ณพร เติมวิเศษ  รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

                                                        ส านักงานกิจการพลเรือน  
       ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๖. พลเอก ภคพล  วีระหงส์   ผู้อ านวยการกองทหารพัฒนา กร. ทหาร   
๗. นางสาวซามีรอ กามะ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

       สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
๘. นางสาวนิภา ทองก้อน   ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
๙. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๐. - ๔๒. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๒ คน 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมโดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม  

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการ
ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ของประเทศไทย ด้วยการใช้ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบนี้ชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)  พร้อมทั้ง 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดตั้ง ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยก าหนดให้ ศจพ. ตั้งอยู่ใน
กระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ขึ้น ทั้งนี้ ศจพ. และ คจพ. จะเป็นกลไกเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

๑.๑ องค์ประกอบ 
๑.๑.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 

๑.๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รองประธานกรรมการ 

๑.๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ รองประธานกรรมการ 
ความมั่นคงของมนุษย์  

๑.๑.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 

๑.๑.๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ 

๑.๑.๖ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

๑.๑.๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 

๑.๑.๘ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 

๑.๑.๙ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  กรรมการ 

           และความม่ันคงของมนุษย์  
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๑.๑.๑๐ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

            วิจัยและนวัตกรรม  

๑.๑.๑๑ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 

๑.๑.๑๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

๑.๑.๑๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 

๑.๑.๑๔ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

๑.๑.๑๕ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๑.๑.๑๖ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๑.๑.๑๗ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

๑.๑.๑๘ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ 

๑.๑.๑๙ ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ 

๑.๑.๒๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

๑.๑.๒๑ ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กรรมการ 

๑.๑.๒๒ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑.๒๓ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 และสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย      

๑.๑.๒๔ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                                       

๑.๒ หน้าที่และอ านาจ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพ่ือมอบหมายให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) 

๒. มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบการจัดตั้ง ศจพ. ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าปัญหาความยากจน
แต่ละพ้ืนที่มีลักษณะและความจ าเพาะของปัญหาที่แตกต่างกันไป ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังนั้น ระบบการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) ที่สามารถระบุสภาพปัญหา
และความต้องการ จ าแนกได้ตามพ้ืนที่และตัวบุคคล จะสามารถเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ส าคัญที่จะท าให้
การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในคราวการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติรับทราบหลักการและกลไก 
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การด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับพ้ืนที ่และได้เน้นย้ าความส าคัญของการชี้เป้าและจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมและท างานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคีพัฒนาโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่  

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

๒.๑ กลไกระดับอ านวยการ โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.)  

๒.๒ กลไกระดับอ านวยการปฏิบัติการ โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ  และเขต 
ในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.)  

๒.๓ กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่  

ทั้งนี้ กลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการด าเนินการขจัดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดเอกภาพ และความยั่งยืนในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การด าเนินการต่าง ๆ จะต้องด าเนินการผ่านระบบ 
TPMAP เท่านั้น 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ ข้อมูลปัจจุบันในระบบ TPMAP อาจยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครอบคลุมประชากรได้ทั่วทุกพื้นที่
ทั ่วประเทศ โดยอาจยังมีบุคคลตกหล่นจากระบบที ่จ าเป็นต้องได้ร ับความช่วยเหลือและ  
การพัฒนา ซึ่งการก าหนดให้การด าเนินการต่าง ๆ ของกลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียงในท ุกระด ับจะต ้อง ใช ้ข ้อม ูล 
จากระบบ TPMAP เท่านั้น อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการขจัดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ก าหนดให้การด าเนินการต่าง ๆ จะต้องด าเนินการผ่านระบบ TPMAP “เท่านั้น”   
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๓.๒ กรรมการและเลขานุการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ระบบ TPMAP เป็นระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ ่งประกอบด้วยข้อมูลข้อมูลประชากร สถิติ สถานการณ์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลจากการส ารวจลงเยี่ยมพ้ืนที่ 
จากระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) จะช่วยให้ระบบมีข้อมูลที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน สามารถสะท้อนบริบทการพัฒนาตามข้อเท็จจริงของแต่ละพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น  
ซึ่งการใช้ข้อมูลและการด าเนินการต่าง ๆ จากระบบ TPMAP จะท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถ
มองเห็นปัญหาร่วมกัน น าไปสู่การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  
ฝ่ายเลขานุการฯ จะน าความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงการก าหนดการท างานของกลไก
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่นในการด าเนินการต่อไป 

๔. มติที่ประชุม  

๔.๑ เห็นชอบกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๒ มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
(คจพ.จ และ คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซ่ึงมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามร่าง
ค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ 
สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

๔.๓ มอบหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 
และศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (คจพ.
กทม. และ คจพ.ข.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซ่ึงมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามร่าง
ค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ 
สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ เมื่อจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
คจพ. ในทุกระดับ น าเข้าค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ มาที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order 
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ส าหรับค าสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ ให้ คจพ.จ. และ คจพ.กทม.
เป็นผู้น าเข้า เพ่ือรายงานผลต่อ คจพ. ทราบต่อไป และในกรณีที่มีการปรับปรุงองค์ประกอบของ 
คจพ. ในทุกระดับ หรือทีมปฏิบัติการฯ  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ของ คจพ. ในทุกระดับ น าเข้าค าสั่งจัดตั้ง

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
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ศูนย์ฯ มาท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการประกาศ
ค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ หรือทีมปฏิบัติการฯ 

๔.๔  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าความเห็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ ไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของระบบ TPMAP โดย
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ 
เพ่ือการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ ซึ่งคณะท างานเฉพาะกิจฯ   
ได้มอบหมายให้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล 
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform  : TPMAP ๑.๐) เพื่อใช้น าร่อง 
ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน และการหาค าตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
(๑) ใครคือคนจน (๒) คนจนต้องการอะไรและ/หรือมีปัญหาอะไร และ (๓) จะช่วยเหลือคนจน 
ตามกลุ่มเป้าหมายนี้ให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร  ต่อมาได้มีการด าเนินการขยายผล
การพัฒนาระบบ TPMAP ๑.๐ ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ๒.๐) เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
จากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคนตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริง 
ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย  

ระบบ TPMAP เป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอด
ทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง 
ที่มีข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน ซึ่งมีข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
จากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนกลาง และน าหลักดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional 
Poverty Index : MPI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนจน จปฐ. ตามดัชนี MPI หรือคนที่ขัดสน
ใน ๕ มิติ ตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึง
บริการรัฐ โดยในปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก 
อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย ทะเบียนคนพิการ 
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุ ข้อมูลสิทธิการ
รักษาพยาบาลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง)  
ซึ่งในปัจจุบันระบบ TPMAP ครอบคลุมจ านวนประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ ล้านคน จากจ านวนทะเบียน
ราษฎร์ของส านักทะเบียนกลาง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ระบุจ านวนประชากรทั่วประเทศทั้งสิ้น 
๖๖.๑๘ ล้านคน โดยข้อมูลจ านวนประชากรในระบบ TPMAP สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนได้จริง
จ านวนทัง้สิ้น ๓๖.๘ ล้านคน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์เบื้องต้นในการยืนยันตัวตนซึ่งกันและกัน 
เพ่ือหาจ านวนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP โดยข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๒ มีจ านวนคนจนเป้าหมายทั้งสิ้น 
๙๘๓,๓๑๖ คน 

 

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
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๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ 
TPMAP เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้ประชากรในประเทศสามารถ  
อยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) โดยขับเคลื่อนผ่าน ๔ แนวทาง
และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ ดังนี้   

๒.๑.๑ ข้อมูลในระบบ TPMAP ในปัจจุบันสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
ได้จริงจ านวนทั้งสิ้น ๓๖.๘ ล้านคน โดยข้อมูลในระบบ TPMAP ประกอบด้วย (๑) ข้อมูล
ที่มีอยู่ในระบบ TPMAP ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. (กรมการพัฒนาชุมชน) ข้อมูลบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (กระทรวงการคลัง) ข้อมูลคนพิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์) ข้อมูลนักเรียนทุนเด็กยากจน (กระทรวงศึกษาธิการ) ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ข้อมูล
เชิงลึกของชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพ) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง) (๒) ข้อมูลที่อยู่
ระหว่างการเชื่อมกับระบบ TPMAP ได้แก่ ข้อมูล Farmer one (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลเงินอุดหนุน ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ข้อมูลผู้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)) (๓) ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่สามารถ 
เชื่อมกับระบบ TPMAP ได้ อาทิ ข้อมูลก าลังแรงงาน (กระทรวงแรงาน) (๔) ข้อมูลที่มีการ
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล  อาทิ ข้อมูล
ข้าราชการ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (๕) ข้อมูลที่บันทึกเพ่ิมเติมที่ได้
จากการลงพ้ืนที่ ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) นอกจากนี้ ข้อมูลในระบบ 
TPMAP ยังประกอบไปด้วย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ อาทิ ข้อมูล กชช.๒ค ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  (๑) กรณีที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ 
TPMAP หน่วยงานจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน (๒) กรณีที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลแล้ว ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ หน่วยงานจะต้องด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลให้เชื่อมกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก (๓) กรณีที่มีการท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูล (ยังไม่ได้รับข้อมูล) หน่วยงานจะต้องสนับสนุนข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TPMAP และอนุญาตให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และ (๔) กรณี
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีการจัดเก็บแต่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่ให้สิทธิในการเข้าถึง/ ข้อมูลอ่ืน ๆ  
ที่มีในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีข้อมูล ๑๓ หลัก/ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้มีการประสาน
ขอข้อมูล/ ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ยังไม่มีการจัดเก็บ หน่วยงานจะต้องสนับสนุนข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TPMAP และอนุญาตให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล/พัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เชื่อมกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก 
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๒.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ 

๑) มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง 
กับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ให้ครอบคลุมประชากรและครัวเรือนทั้งประเทศ  
และสอดคล้องกับมิติปัญหาการพัฒนาใน ๕ มิติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในระบบ 
TPMAP 

๒) การเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ให้ครอบคลุมประชากรและครัวเรือน 
ทั้งประเทศ และสอดคล้องกับมิติปัญหาการพัฒนาใน ๕ มิติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล 
ในระบบ TPMAP 

๓) มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก มายัง สศช. และ NECTEC เพ่ือให้ NECTEC 
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) 
เข้ากับระบบ TPMAP เพ่ือเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

๔) มอบหมายให้ สศช. และ NECTEC เร่งด าเนินการจัดส่ง Username และ Password 
ให้แก่ ศจพ. ในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติการฯ เพ่ือใช้ในการน าเข้าค าสั่งจัดตั้ง
ศูนย์ฯ ต่อไป 

๕) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
ที่ได้จากการลงพื้นที่ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลในระบบ TPMAP 

๒.๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock)  
โดยใช้ระบบ TPMAP เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตให้สามารถอยู่รอด
และด ารงชีพอยู่ได ้สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ล าดับความส าคัญและระบุกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนวิกฤต  ซึ่ งมีการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน 
๙๘๓,๓๑๖ คน ในการจัดล าดับความส าคัญเลือกจากกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติ 
ความยากจนจากดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) อย่างน้อย ๓ จาก ๕ มิติ ประกอบด้วย 
มิติด้านรายได้ ความเป็นอยู่ และสุขภาพ (๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เพ่ือดึงคนที่ตกหล่น
จากกลุ ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP และคนที่ตกหล่นจากข้อมูลประชากร เข้าสู่
ระบบ TPMAP และ (๓) กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์การ
คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง และนิยามภาระ ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยในปี ๒๔๖๓  
มีจ านวนครัวเรือน/คนเปราะบางทั้งประเทศในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น ๔,๑๐๔,๔๕๐ 
ครัวเรือน/๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน 

๒.๒.๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบ (X-Ray) กลุ่มเป้าหมาย ศจพ. ในทุกระดับรวมไปถึงทีมปฏิบัติการฯ  
ลงพ้ืนที่เคาะประตูบ้านเพ่ือส ารวจและให้ความช่วยเหลือตามมิติการพัฒนาที่เหมาะสม 
และหากเป็นกลุ่มบุคคลที่ตกหล่น (exclusion error) ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
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แฟ้มบ้ านพัฒนาคนไทย (Logbook) รวมไปถึ งแก้ ไขปรับปรุ งข้อมูล ให้ เป็น ไป 
ตามข้อเท็จจริงหาก พบว่า ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายวิกฤติ (inclusion error) ทั้งนี้ ให้ ศจพ. 
ในทุกระดับ รวมไปถึงทีมปฏิบัติการฯ พิจารณาคัดเลือกทีมพ่ีเลี้ยงที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษา ผู้น าชุมชน หรืออ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) อาสาสมัคร
แรงงานข้ามชาติ (อสต.) ของ กทม. เพ่ือดูแลและติดตามการพัฒนากลุ่มเป้าหมายน าไปสู่
ความพอเพียงยั่งยืนต่อไป ซึ่งหากทีมพ่ีเลี้ยงมีการโยกย้ายให้ด าเนินการส่งมอบงานกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒.๒.๓ บันทึกข้อมูลลงในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ในการลงพ้ืนที่ ให้ 
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายวิกฤต ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริง ประเมินและบันทึกสภาพ
ปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายวิกฤต เพ่ือให้ระบบ TPMAP มีข้อมูลที่ครอบคลุม
ประชากรทั้งประเทศและมิติปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการเพ่ิมเติมข้อมูลในระบบที่มี
สาเหตุมาจากการตกหล่นจากจ านวนประชากร และกลุ่มที่ตกหล่นจากการส ารวจ 
ความยากจนในมิติต่าง ๆ รวมถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงได้ โดยก่อนการอนุมัติการเพิ่มเติม
ข้อมูลบุคคลเข ้าสู ่ระบบ Logbook นั ้น  ต ้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตน  
โดยนายอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้สอบทานและยืนยันตัวบุคคลตามทะเบียนราษฎร์ 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการขับเคลื่อนจะมีลักษณะของการด าเนินการแบบ “TEAM THAILAND”  
โดย (๑) จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการในทุกระดับ รวมทั้งการจัดทีมพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน (๒) ลงพ้ืนที่เคาะประตูบ้านเพ่ือตรวจสอบข้อมูล (X-ray)  
(๓) ด าเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ 
Logbook (๔) บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (๕) การรายงาน 
ติดตาม และประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป  

๒.๒.๔ แนวทางการด าเนินการ 

๑) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ใช้ระบบ TPMAP และระบบ 
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพ่ือจัดล าดับและระบุกลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ 

๒) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดได้ โดยให้วิธีการเคาะประตูบ้าน (Knock 
Knock) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการ/การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายวิกฤตในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)  

๓) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการจัดให้มีพ่ีเลี้ยง เพ่ือดูแล
และติดตามกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นท่ี 

๒.๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมองเป้าหมายร่วมกัน และด าเนินการน าข้อมูลจากระบบ TPMAP  



๑๑ 
 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 
 

มาประมวล วิเคราะห์ ประกอบการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับความต้องการในมิติต่าง ๆ บริบทของพ้ืนที่ 
และภูมิสังคม บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
และงานวิจัยต่าง ๆ นอกจากนี้ ในการด าเนินการจัดท าโครงการ ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยยึด
แนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อน  
๔ ขั้นตอน คือ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายตามแผน (๓) การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ และ (๔) การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ทั้งนี้ การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศจพ. ในแต่ละระดับ 
จะเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพ้ืนที่ “One Plan” ตั้งแต่แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ ไปจนถึงแผนพัฒนาภาค เข้ากับระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานในพ้ืนที่อีกด้วย 

แนวทางการด าเนินการ มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ ร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง 
มาตรการ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

๒.๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลเป็นการพิจารณาจาก ๓ แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลระบบแฟ้มบ้าน
พัฒนาคนไทย (Logbook) ซึ่งได้จากการลงพ้ืนที่ของ ศจพ. ในแต่ละระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และ
ทีมพ่ีเลี้ยง  (๒)  ระบบรายงานผลการด าเนินงานตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ได้
จากการรายงานผลการด าเนินการของ ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม. เป็นรายไตรมาส และ (๓) ข้อมูล
จากเว็บไซต์ของ ศจพ. ในแต่ละระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ศจพ. ในแต่ละระดับ 
เผยแพร่ผลการด าเนินการบนเว็บไซต์ของตนเอง อาทิ การถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด  
การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการด าเนินการ 

๑) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เป็นรายไตรมาส 

๒) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลในระบบ 
TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้ง 
ใช้ประกอบในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แผน/แผนงาน/โครงการ/การด าเนินงาน 

๒.๕ พัฒนาระบบ TPMAP เป็นเงื่อนไขการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อรองรับการด าเนินงานทั้ง ๔ แนวทาง  
ด้วยการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการสนับสนุนการประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ และมิติของการพัฒนาที่มีความหลากหลายบนระบบ TPMAP 
เพ่ือให้ระบบสามารถประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนโยบาย/แผน/โครงการ/การด าเนินงาน 



๑๒ 
 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 
 

และการติดตามให้กับ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการฯ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  

แนวทางการด าเนินการ มอบหมาย สศช. ร่วมกับ NECTEC พัฒนาระบบ TPMAP โดยน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้สนับสนุนการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ให้ครอบคลุมทุกมิติและในทุกระดับพ้ืนที่ 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางท่ีเสนอประสบ
ผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจัดท าคู่มืออธิบายรายละเอียดการ
ด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้ง ค านิยามที่ส าคัญ อาทิ อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน เพ่ือให้หน่วยงานและ
ภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.๒ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและระดับเป้าหมายการพัฒนา การด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ควรมีการก าหนดเป้าหมายบุคคล/ครัวเรือน  
ในระดับพ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดดัชนีชี้วัดในเชิงผลลัพธ์ในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ 
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการปรับเพ่ิมเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่  ศจพ. ทุกระดับและ 
ทีมปฏิบัติการต้องให้ความช่วยเหลือและพัฒนา จากที่เสนอให้มี ๓ ระดับ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง 
และยั่งยืน เป็น ๕ ระดับ โดยเพ่ิมเติมช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากระดับอยู่รอดไปสู่
พอเพียง และจากพอเพียงไปสู่ยั่งยืน เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลที่ได้รับการยกระดับการพัฒนากลับไป
มีปัญหาอีก รวมทั้งควรพิจารณาเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ อาทิ 
กลุ่มคนจนแบบเฉียบพลันที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังขาดโอกาสและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้สามารถอยู่รอดได้  กลุ่มเยาวชนที่ตกหล่น 
ในระบบการศึกษาที่ควรเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และผลักดันให้กลุ่มดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาทางสังคม โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการด าเนิน
โครงการมหาลัยสู่ต าบล ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนต าบลที่เข้าโครงการทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ แห่ง โดยมีการใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถ
สนับสนุนข้อมูล การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้สามารถด าเนินการบูรณาการร่วมกันใน
อนาคตต่อไปได ้

๓.๓ ประเด็นการพัฒนาที่ควรพิจารณาให้ความส าคัญเพิ่มเติม การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นประเด็นการพัฒนาที่ควรต้องให้ความส าคัญ ซึ่งสามารถด าเนินการผ่าน 
ทีมพ่ีเลี้ยงได้ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถน าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ควรเร่งให้มีการส่งเสริมการ
บริหารจัดการหนี้ โดยให้มีการบูณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตร



๑๓ 
 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 
 

และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารที่ดิน และองค์กรที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือน เพ่ือให้
บุคคล/ครัวเรือนมีความรู้ทางการเงินและสามารถบริหารจัดการเงินและหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ กลไกและการเข้าถึงระบบ TPMAP ทีมปฏิบัติการฯ/ทีมพ่ีเลี้ยงควรต้องสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่สามารถด าเนินการได้เองโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ได้อย่างทันถ่วงที ทั้งนี้ต้องรายงานข้อมูลการแก้ปัญหาดังกล่าวกลับมายังระบบ TPMAP ด้วย 
ดังนั้น จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการเพ่ิมบุคคลในการเข้าถึงและใช้งานระบบ TPMAP 
ในแต่ละพ้ืนที่ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบเท่านั้น 

๓.๕ ข้อมูลการด าเนินการ/โครงการในระดับพื้นที่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
และการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพ้ืนที่  “One Plan” สามารถดูรายละเอียดปัญหา 
ในเชิงพ้ืนที่ได้บางส่วน ซึ่งในบางมิติก็ยังมีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ถูกรายงานด้วยเนื่องจากเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน หรือบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนบุคคล 

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๔.๒ เร่งรัด ศจพ.ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ พร้อมประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน าเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก โดยน าส่งให้แก่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาต ิ

๔.๓ มอบหมายให้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและการใช้งาน
ของระบบให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
๑. กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  

ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ ารวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ของ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในระดับ
พ้ืนที่ และได้จัดท าสื่อในรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้แก่ สื่อรูปแบบวีดิทัศน์ อาทิ วีดิทัศน์ แนะน าระบบ TPMAP  
วีดิทัศน์การใช้ระบบ TPMAP เชิงนโยบาย วีดิทัศน์คู่มือการใช้งาน TPMAP Analytics และสื่อรูปแบบ
เอกสาร ทั้งนี้ ให้ ศพจ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินการบนเว็บไซต์
ของตนเอง และจัดส่งลิงค์มายังฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการต่อไป  

๒. กรรมการและเลขานุการ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ศจพ.) ๒ คณะ ประกอบด้วย 
(๑) คณะท างานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

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


๑๔ 
 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 
 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน (๒) คณะท างานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการ
ปรับปรุงข้อมูลของระบบ TPMAP ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยมีเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/
คณะท างานภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการ
แก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓.๒ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย รวมทั้งการประสานการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคี 
การพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการเกิดประสิทธิภาพ และ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

๔. มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายไปประกอบ 
การด าเนินการต่อไป 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 
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