
 

 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่     /๒๕๖๔ 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืนตำมหลักปรัชญำ

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

 

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

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

๑. ให้จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)” ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.จ.”  
เป็นกลไกอ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่จังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา 
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่
และอ านาจ ตามผนวก ก. ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 
และเม่ือออกค าสั่งฯ แล้ว ให้รายงานผ่านระบบที่ คจพ. เห็นชอบ 

๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.กทม.” 
เป็นกลไกอ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ วงวัยอย่ างยั่ งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร 
(คจพ.กทม.) โดยเทียบเคียงองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามผนวก ก. ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยน



๒ 
 
องค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ และเมื่อออกค าสั่งฯ แล้ว ให้รายงานผ่านระบบที่ คจพ. 
เห็นชอบ  

๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.อ.”  
เป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่อ าเภอ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (คจพ.อ.) ซึ่งมีองค์ประกอบ 
หน้าที่และอ านาจ ตามผนวก ข. ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบท
พ้ืนที่ และเมื่อออกค าสั่งฯ แล้ว ให้รายงานผ่านระบบที่ คจพ. เห็นชอบ  

๑.๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.ข.” 
เป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการ/ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ เขต โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขต (คจพ.ข.)  
โดยเทียบเคียงองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามผนวก ข. ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ  
ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ และเมื่อออกค าสั่งฯ แล้ว ให้รายงานผ่านระบบที่ คจพ. เห็นชอบ  

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งทีมปฏิบัติการ 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  
เพ่ือเป็นกลไกปฏิบัติการในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามผนวก ค. ทั้งนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ และเมื่อออกค าสั่งฯ แล้ว ให้รายงาน 
ผ่านระบบที่ คจพ. เห็นชอบ 

โดยหากมีการปรับปรุงองค์ประกอบของ ศจพ. ในทุกระดับ ให้รายงานผ่านระบบที่ คจพ. 
เห็นชอบ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการประกาศค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ  

๒. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการและเร่งรัด 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ โดยให้ทุกส่วนราชการ 
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ โดยถือเป็นล าดับ 
ความเร่งด่วนสูงสุด 

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

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

๓.๒ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพ้ืนที่
ในประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินการ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน  

๓.๓ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน  
โดยใช้ระบบ TPMAP ด าเนินการลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ 



๓ 
 

๓.๔ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่านการจัดท า
มาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่

๓.๕ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยรายงานผล 
การด าเนินการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

๓.๖ พิจารณาองค์ ก ร  หน่ วยง าน  และทรัพยากร  รวมทั้ ง ก ารด า เนิ นการ 
ด้านงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาตามความเหมาะสม ทั้งในด้านการให้ความรู้ เทคโนโลยี และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการด าเนินงาน  

ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ รวมทั้งทีมปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามระเบียบของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่          มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 พลเอก         
 (ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
 รองนายกรัฐมนตรี 
 



๔ 
 
ผนวก ก. คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน

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

๑.   องค์ประกอบ 

(๑)  ผู้น าทางศาสนาในพ้ืนที่ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร  ที่ปรึกษา 
(๒)  ผู้ว่าราชการจังหวัด      ประธานกรรมการ 
(๓)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย    รองประธานกรรมการ 
(๔)  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด   กรรมการ 
(๕)  ปลัดจังหวัด       กรรมการ 
(๖)  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด     กรรมการ 
(๗)  ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่     กรรมการ 
(๘)  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด   กรรมการ 
(๙)  แรงงานจังหวัด       กรรมการ 
(๑๐) คลังจังหวัด       กรรมการ 
(๑๑)  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด     กรรมการ 
(๑๒)  ศึกษาธิการจังหวัด      กรรมการ 
(๑๓)  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาในพ้ืนที่   กรรมการ 

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

    เลขานุการ 
(๒๘)  จ่าจังหวัด กรรมการและ                  
                 เลขานุการ 

 



๕ 
 

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

๒.   หน้ำที่และอ ำนำจ 

๒.๑ บริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามที่ศูนย์ขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ก าหนด โดยใช้ข้อมูล
จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)  

๒.๒ แต่งตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามผนวก ค. 

๒.๓ เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งบูรณาการ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
พร้อมกับการพัฒนาคนในทกุช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้ศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ทราบเป็นระยะ  และด าเนินการจัดท ารายงานผลการด า เนินการของ ศจพ. ในแต่ละระดับ  
และทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ของตนและสรุปผลการด าเนินการเป็นรายไตรมาส ในระบบที่ คจพ. เห็นชอบ 

๒.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :  ๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) สามารถปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

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



๖ 
 
ผนวก ข. คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย  
  อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (คจพ.อ.) มีองค์ประกอบและ 
  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดังนี้ 

๑.    องค์ประกอบ 

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

     การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ   
(๑๑)  ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีส านักงาน  กรรมการ 

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

     และประเด็นการพัฒนา ๕ มิติ ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร     
(๑๘)  พัฒนาการอ าเภอ      กรรมการและ 

          เลขานุการ   
(๑๙)  ท้องถิ่นอ าเภอ       กรรมการและ 

             เลขานุการ 
(๒๐)  เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ และส านักงาน  กรรมการและ 

     ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ที่ได้รับมอบหมาย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๒.   หน้ำที่และอ ำนำจ 

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



๗ 
 

๒.๒ เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งบูรณาการ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่อ าเภอ พร้อมรายงานผล 
การด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ทราบเป็นระยะ 

๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่เห็นสมควร 
๒.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :   ๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (คจพ.อ.) 
สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่  

๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขต (คจพ.ข.)  
ให้เทียบเคียงตามโครงสร้าง ผนวก ข.  



๘ 
 
ผนวก ค. ทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ มีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 

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

๒. หน้ำที่และอ ำนำจ 

๒.๑ ก าหนดแนวทาง วางแผนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ ส่งเสริม เผยแพร่ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  
๒.๓ ตรวจสอบการจ าแนกสถานะครัวเรือนเป้าหมายตามศักยภาพในการพัฒนา ด าเนินการ

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

๒.๔ ติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในระดับพื้นที่ 
๒.๕ รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการ

บริหารศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ทราบเป็นระยะ 

๒.๖ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 



๙ 
 

๒.๗ สรรหา/ คัดเลือกบุคคลร่วมทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือเสนอให้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) แต่งตั้ง  

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

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และหน้าที่และ
อ านาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

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

 


