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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบี่ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธ์ุ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชุมพร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค ์

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรอียุธยำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร ่

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๘๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๒   กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 ตำมท่ี จังหวัดได้มีกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นท่ี ตำมมติคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื ่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของจังหวัดท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรลงพื้นท่ีของท่ำน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำย
ในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๒ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้  
ทั้งนี ้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคลของกลุ ่ม เป้ำหมำยในกำรเร่งให้ 
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะต่อไป 

 นอกจำกนี้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ สำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ในระดับต่ำงๆ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
                         รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 



 


