
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบี่ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชุมพร 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 
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สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
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 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
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ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
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และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
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บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
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กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
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    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  

https://logbook.tpmap.in.th/
mailto:Klidtakorn@nesdc.go.th
mailto:Angwara@nesdc.go.th


 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
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มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
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ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
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นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
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 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 
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สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
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๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
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Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
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ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
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ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
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มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  

https://logbook.tpmap.in.th/
mailto:Klidtakorn@nesdc.go.th
mailto:Angwara@nesdc.go.th


 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  

https://logbook.tpmap.in.th/
mailto:Klidtakorn@nesdc.go.th
mailto:Angwara@nesdc.go.th


 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ    

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบ TPMAP Logbook 

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และ QR code คู่มือและวดีิโอกำรใช้งำน 
 ๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 

 ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) พัฒนำระบบThai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และ TPMAP 
Logbook เพื่อเป็นเครื่องมือต้ังต้นในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือแบบชี้เป้ำในระดับ
ครัวเรือนและระดับบุคคลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์  ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ เมษำยน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นควรให้ขยำยกำรใช้งำนระบบ TPMAP และระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
มำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ส ำหรับท่ำน 
และผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่ำน ผ่ำนทำง https://logbook.tpmap.in.th พร้อมท้ังคู่มือ
และวิดีโอกำรใช้งำน เพื่อให้ท่ำนและผู้มีสิทธิสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้ เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรแก้ไขและติดตำมปัญหำระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นท่ีของท่ำนผ่ำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจำก ๕ ฐำนข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) 
บัตรสวัสดิกำรรัฐ (กค.) เบ้ียยังชีพ/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร (อปท.) ผู้พิกำร (พม.) และสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปสช.)  
ซึ่งท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรรำชกำรภำยในจังหวัดของท่ำน ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ 
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password พร้อมท้ังคู่มือและวิดีโอกำรใช้งำน 
ไปยังผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตำมสิ่งส่งมำด้วย ๒ โดยส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำยกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร E-mail: Klidtakorn@nesdc.go.th และ
นำงสำวอังวรำ จ้อยสองศรี พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  (นำยดนุชำ  พิชยนันท์) 
  รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗  
 โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  

https://logbook.tpmap.in.th/
mailto:Klidtakorn@nesdc.go.th
mailto:Angwara@nesdc.go.th


 


