
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหสับดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกสารประกอบการประชมุฯ



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ 

ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา   

๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๒ นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความ

ยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
   ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

  
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดม้ีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล   

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมฯ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมี่การแก้ไข 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๒ 
รายงานการประชุมรายงานการประชุม

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 



(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

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

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      ประธานกรรมการ 

รองนายกรัฐมนตรี 
๒. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา     รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๓. นายจุติ ไกรฤกษ์      รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๔. นายสุทธิ สุโกศล      รองประธานกรรมการ 

ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
๕. นายสันติ พร้อมพัฒน์     รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
๖. นายวิริยะ รามสมภพ      กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๗. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย    กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 
๘. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงการคลัง 
๙. นางพัชรี อาระยะกุล      กรรมการ 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๑๐. นายศุภชัย ปทุมนากุล     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
๑๑. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๒. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ     กรรมการ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๓. นายนิยม สองแก้ว      กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 
๑๔. นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม     กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๕. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช    กรรมการ 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



๒ 
 

 

๑๖. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๑๗. พลเอก สุภรัตน์ เงินบ ารุง     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๘. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

๑๙. นายขจิต ชัชวานิชย ์      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒๐. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

๒๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

๒๒. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ      กรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒๓. นายชัย วุฒิวิวัฒนช์ัย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. นายดนุชา  พิชยนันท์                                      กรรมการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

       ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
๕. นาวาเอกหญิง ณพร เติมวิเศษ  รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

                                                        ส านักงานกิจการพลเรือน  
       ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

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

       สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
๘. นางสาวนิภา ทองก้อน   ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
๙. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๐. - ๔๒. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๒ คน 



๓ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมโดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม  

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 

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

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

๑.๑ องค์ประกอบ 
๑.๑.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 

๑.๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รองประธานกรรมการ 

๑.๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ รองประธานกรรมการ 
ความมั่นคงของมนุษย์  

๑.๑.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 

๑.๑.๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ 

๑.๑.๖ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

๑.๑.๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 

๑.๑.๘ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 

๑.๑.๙ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  กรรมการ 

           และความม่ันคงของมนุษย์  
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๑.๑.๑๐ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

            วิจัยและนวัตกรรม  

๑.๑.๑๑ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 

๑.๑.๑๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

๑.๑.๑๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 

๑.๑.๑๔ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

๑.๑.๑๕ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๑.๑.๑๖ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๑.๑.๑๗ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

๑.๑.๑๘ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ 

๑.๑.๑๙ ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ 

๑.๑.๒๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

๑.๑.๒๑ ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กรรมการ 

๑.๑.๒๒ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑.๒๓ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 และสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย      

๑.๑.๒๔ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                                       

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

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

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

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

๒.๓ กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่  

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

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

๔. มติที่ประชุม  

๔.๑ เห็นชอบกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

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

๔.๔  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าความเห็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ ไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP 

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

ระบบ TPMAP เป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอด
ทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง 
ที่มีข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน ซึ่งมีข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
จากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนกลาง และน าหลักดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional 
Poverty Index : MPI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนจน จปฐ. ตามดัชนี MPI หรือคนที่ขัดสน
ใน ๕ มิติ ตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึง
บริการรัฐ โดยในปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก 
อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย ทะเบียนคนพิการ 
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุ ข้อมูลสิทธิการ
รักษาพยาบาลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง)  
ซึ่งในปัจจุบันระบบ TPMAP ครอบคลุมจ านวนประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ ล้านคน จากจ านวนทะเบียน
ราษฎร์ของส านักทะเบียนกลาง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ระบุจ านวนประชากรทั่วประเทศทั้งสิ้น 
๖๖.๑๘ ล้านคน โดยข้อมูลจ านวนประชากรในระบบ TPMAP สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนได้จริง
จ านวนทัง้สิ้น ๓๖.๘ ล้านคน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์เบื้องต้นในการยืนยันตัวตนซึ่งกันและกัน 
เพ่ือหาจ านวนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP โดยข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๒ มีจ านวนคนจนเป้าหมายทั้งสิ้น 
๙๘๓,๓๑๖ คน 
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๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ 
TPMAP เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้ประชากรในประเทศสามารถ  
อยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) โดยขับเคลื่อนผ่าน ๔ แนวทาง
และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ ดังนี้   

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

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

 

 



๙ 
 

 

๒.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒.๒.๔ แนวทางการด าเนินการ 

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

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

๓) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการจัดให้มีพ่ีเลี้ยง เพ่ือดูแล
และติดตามกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นท่ี 

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

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

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

แนวทางการด าเนินการ 

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

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

๒.๕ พัฒนาระบบ TPMAP เป็นเงื่อนไขการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อรองรับการด าเนินงานทั้ง ๔ แนวทาง  
ด้วยการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการสนับสนุนการประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ และมิติของการพัฒนาที่มีความหลากหลายบนระบบ TPMAP 
เพ่ือให้ระบบสามารถประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนโยบาย/แผน/โครงการ/การด าเนินงาน 
และการติดตามให้กับ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการฯ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  



๑๒ 
 

 

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

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

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

๓.๓ ประเด็นการพัฒนาที่ควรพิจารณาให้ความส าคัญเพิ่มเติม การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นประเด็นการพัฒนาที่ควรต้องให้ความส าคัญ ซึ่งสามารถด าเนินการผ่าน 
ทีมพ่ีเลี้ยงได้ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถน าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ควรเร่งให้มีการส่งเสริมการ
บริหารจัดการหนี้ โดยให้มีการบูณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารที่ดิน และองค์กรที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือน เพ่ือให้
บุคคล/ครัวเรือนมีความรู้ทางการเงินและสามารถบริหารจัดการเงินและหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๓ 
 

 

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

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

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

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

๔.๓ มอบหมายให้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและการใช้งาน
ของระบบให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

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

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

๒. กรรมการและเลขานุการ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ศจพ.) ๒ คณะ ประกอบด้วย 
(๑) คณะท างานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน (๒) คณะท างานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการ

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


๑๔ 
 

 

ปรับปรุงข้อมูลของระบบ TPMAP ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยมีเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

๓.๒ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย รวมทั้งการประสานการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคี 
การพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการเกิดประสิทธิภาพ และ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

๔. มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายไปประกอบ 
การด าเนินการต่อไป 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 

(นางสาวสรยา ยศยิ่งยง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 

และระดับต่าง ๆ 
 



๓ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 
 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (คจพ.จ และ คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
พื้นที่ และมอบหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัด  
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) และศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยมีการ
แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (คจพ.กทม. และ คจพ.ข.) และทีมปฏิบัติการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที ่

๑.๒ คจพ. มีค าสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ โดยส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมของ คจพ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการเร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
จัดตั้ง ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ และมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดตั้ง ศจพ.กทม. และ ศจพ. เขต ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการ
จัดตั้งแล้วเสร็จให้น าเข้าค าสั่งดังกล่าวมาที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order  
ซ่ึงเป็นแพล็ตฟอร์มการสื่อสารกลางของ ศจพ. ที่ส านักงานฯ จัดท าขึ้นด้วย 

๒. การด าเนินการ 

๒.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 
และระดับต่าง ๆ ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้  

 

 

 

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order


๓ - ๒ 

ค าสั่งจัดตั้ง ศจพ. ในทุกระดับ
และทีมปฏิบัติการฯ 

 

 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดส่ง Username และ Password ให้ ศจพ. ในทุกระดับ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดส่ง Username และ Password ให้ทีมปฏิบัติการฯ  
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

            

            

            

            

              

              

                                                                       

 

การจัดต้ัง จ านวน 

๑. ศจพ.จ. ๗๖ ศูนย์ 

๒. ศจพ.กทม. ๑ ศูนย ์

๓. ศจพ.อ. ๘๗๘ ศูนย์ 

๔. ศจพ.ข. ๕๐ ศูนย์ 

๕. ทีมปฏิบัติการฯ  ๗,๒๔๕ ทีม 
- ระดับต าบล ๗,๐๗๙ ทีม 
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๖ ทีม 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ กา รแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก ร รมการภาย ใต้

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



๔.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : การแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความ

ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ตามที่ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ซึ่งก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื นที่ทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล  า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) รวมทั ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ตามความจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒ คจพ. ในคราวประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อขจพ.) 
และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) เพ่ือเป็นกลไก
ในการถ่ายระดับและก ากับนโยบายของ คจพ. ไปสู่การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจน
และความเหลื่อมล  า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในทุกพื นที่ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั งติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการฯ 

๒. การด าเนินการ 

๒.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)  
โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี    

๒.๑.๑ องค์ประกอบ 

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย               ประธานอนุกรรมการ 
๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย     อนุกรรมการ 
๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อนุกรรมการ 
๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    อนุกรรมการ        
๕) ปลัดกระทรวงแรงงาน     อนุกรรมการ  



๔.๑-๒ 

๖) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     อนุกรรมการ  
๗) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     อนุกรรมการ 
๘) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 
๙) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการฯ แต่งตั ง ไม่เกิน ๕ คน อนุกรรมการ 
๑๐) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย  อนุกรรมการ 

           และเลขานุการ 
๑๑) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน    อนุกรรมการ 

          และเลขานุการ 
๑๒) ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   อนุกรรมการ   

           และผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน    อนุกรรมการ   

           และผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๒ หน้าที่และอ านาจ 

๑) ก าหนดแนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมทั งบูรณาการการด าเนินงานและ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) บริหารจัดการระบบข้อมูลในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต 

๔) ก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับต่าง ๆ  

๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย                 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบหมาย 

           (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑) 

๒.๒ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการแต่งตั งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) ฝ่ายเลขานุการฯ จะด าเนินการตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป โดยจะน าแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ มาประกอบการพิจารณา ก าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของ
อนุกรรมการดังกล่าว 



๔.๑-๓ 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

๓.๑ เห็นชอบการแต่งตั งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ตามขั นตอนต่อไป 

๓.๒ เห็นชอบในหลักการแต่งตั งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(อตจพ.) ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการติดตาม ฯ 
เสนอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาลงนามตามขั นตอนต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

            

            

            

            

            

             

 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ 
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(อขจพ.) 

 



 

 

 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่     /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 

อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)  
------------------------------ 

 

ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และ 
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกลไกเชิงนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  
อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่ อมล้ า รวมถึง 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ เป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน อาศัยอ านาจคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ตามความนัย ข้อ ๒.๒ (๕) ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(อขจพ.) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้   

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย              ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
๑.๓ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อนุกรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ        
๑.๕ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ  
๑.๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ  
๑.๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ  
๑.๘ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ  
๑.๙ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการฯ แต่งตั้ง ไม่เกิน ๕ คน อนุกรรมการ 
๑.๑๐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ 

   และเลขานุการ 

/๑.๑๑ อธิบดีกรม... 



๒ 
 

 

๑.๑๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ 

๑.๑๒ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ   
   และผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๑๓ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ   
   และผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๑๔ ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. หน้ำที่และอ ำนำจ  
๒.๑ ก าหนดแนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมทั้งบูรณาการการด าเนินงานและ

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ บริหารจัดการระบบข้อมูลในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย   
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยน้อมน า                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

๒.๔ ก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่าง ๆ  

๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย                 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบหมาย 

ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่                   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 พลเอก         
 (ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
 รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒  นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 



๔.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ

ภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

 
๑. ความเป็นมา 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในคราวการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีความเห็นและประเด็นอภิปราย 
โดยมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
อาทิ การจัดท าคู่มืออธิบายรายละเอียดการด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้ง จัดท าค านิยามที่ส าคัญ เพื่อให้
หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. ข้อเท็จจริง 

จากการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยใช้ระบบ TPMAP ในระดับ
พ้ืนที่ พบว่า ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ซึ่งเป็นกลไกอ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ 
(ศจพ.อ) ซึ่งเป็นกลไกอ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นทีอ่ าเภอ ทีมปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
มีความเข้าใจในความหมายของค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องต่างกัน เนื่องจาก
ค าศัพท์มีความหมายที่แตกต่างกันตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ 
TPMAP ที ่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ด าเนินการจัดท า
ค านิยามและและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ศจพ.) เพื่อใช้
ส าหรับการด าเนินการของระบบ TPMAP ศจพ. คจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะ 

๓. หลักการการจัดท าค านิยามและและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ 
ศจพ. 

๓.๑ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การจัดค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการภายใต้ ศจพ. เป็นค านิยามและค าจ ากัดความที่ต้องใช้ความหมายเฉพาะ 
ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่จ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลค านิยามและค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การนิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์



๔.๒-๒ 

ในรูปแบบค านิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) ของ คจพ. และ ศจพ. ซึ่งเป็นการ
จัดท าค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่สามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานได้จริง โดยมีการศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดท าค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ 
ดังนี้ (๑) พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อ้างอิงจาก กฎกระทรวง 
ก าหนดโรคเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๔๙ (๒) ค านิยามและค าจ ากัดความ ของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละกระทรวงหรือกรมโดยตรง อาทิ ครัวเรือนเปราะบาง อ้างอิงจากกรมกิจการผู้สูงอายุ  
และกรมการพัฒนาชุมชน (๓) การบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ (๔) 
บทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ระบบ TPMAP อาทิ คนตกหล่นจากระบบ TPMAP (Exclusion Error) ซึ่งบทบาทภารกิจของระบบ 
TPMAP จะเป็นการหาบุคคล/ครัวเรือนที่มีข้อมูลในระบบ TPMAP ไม่สอดคล้องกับสภาพ 
ความเป็นจริง (Inclusion Error) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๓.๒ การประมวลและจัดท าค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการ 
น าค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์มาประมวลและวิเคราะห์เพ่ือหาค านิยามและค าจ ากัดความ 
ของค าศัพทท์ี่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการสื่อสารร่วมกันในระหว่าง 
ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพ่ีเลี้ยง ซึ่งการประมวลและจัดท าค านิยามของค าศัพท์
จะต้องเป็นการด าเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (Data Driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละกระทรวงมาประกอบการจัดท า อันจะน าไปสู่ค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ศจพ. โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการสรุปนิยามและค าจ ากัดความ
ของค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ ศจพ. โดยสรุปได้ ดังนี้ 

       ตารางสรุปนิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ของ TPMAP และ ศจพ. 

ล าดับที ่
นิยามและ 

ค าจ ากัดความ๑ 
ความหมายที่ใช้กับ ศจพ. ที่มา 

๑. กลุ่มคนเปราะบาง 

 

บุคคลที่ต้องการได้รับการพึง่พิงจากผู้อื่น ไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระหรือตัดสินใจได้ด้วย
ตัวเอง โดยสามารถแบ่งกลุ่มคนเปราะบางได้ 
ดังนี้ 
๑. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป อาทิ  

หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ  
๒. กลุ่มทุพพลภาพ อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช 

ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสมองเสื่อม 
๓. กลุ่มที่ไม่มีอิสระพอในการตัดสินใจ อาทิ 

นักโทษ ทหารเกณฑ์  

 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
 

                                                           
๑ เรียงตามอักขระไทยที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรม 



๔.๒-๓ 

ล าดับที ่
นิยามและ 

ค าจ ากัดความ๑ 
ความหมายที่ใช้กับ ศจพ. ที่มา 

๒. กลุ่มคนเป้าหมายใน
ระบบ TPMAP 

 

บุคคลที่ตกอยู่ในเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลาย
มิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI)  
โดยเป็นกลุ่มคนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติ MPI 
มิติใดมิติหนึ่ง จาก ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านรายได้ 
ความเป็นอยู่ สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึง
บริการของรัฐ  

ทั้งนี้  ในอนาคตในระบบ TPMAP จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนมิติการพัฒนา หรือตัวชี้วัด ตาม
ข้อมู ลที่ แต่ ละพื้ นที่ มี  เพื่ อปรับ เปลี่ ยน ให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้
การก าหนดคนเป ้าหมายในพื ้นที ่จะต ้อง
พ ิจ า ร ณ า ค ว า ม สอดคล้ องกับภูมิ สั งคม 
ทรัพยากร บุคลากร และเครื่องมือ ที่มีในแต่ละ
พื้นที่ด้วย 

ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

๓. การพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย 

การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบ  TPMAP 
อ้างอิงจากแนวทางการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยแบ่งเป็น ๕ ช่วงวัยหลัก ๆ 
ดังนี้ 
๑. เด็กแรกเกิด/ปฐมวัย (อายุ ๐-๕ ปี) 
๒. วัยเรียน (อายุ ๕-๑๔ ปี) 
๓. วัยรุ่น/นักศึกษา (อายุ ๑๕-๒๑ ปี) 
๔. วัยผู้ใหญ่/วัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) 
๕. วัยผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) 
โดยจะเป็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
อาทิ 
 การเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน

ตั้งครรภ์ 
 การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย ในช่วง 

วัยเรียน 
 การส่งเสริมให้ผู้ สู งอายุ เป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนประเทศ 

 รายงานก า รศ ึก ษา ฉ บ ับ
สม บ ูรณ ์ โ ค ร ง ก า ร ก า ร
บร ิห า ร จ ัดก า ร และกา ร
พัฒนาการน าข้อมูลขนาด
ใหญ่มาใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในประเด็น
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การพั ฒนา ศั กยภาพ ค น
ตลอดช่วงชีวิต 

๔. คนกลุ่มเป้าหมายวกิฤต/
คนจนเป้าหมายที่ตอ้ง
เร่งให้ความช่วยเหลือ 

 

กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนวิกฤต ซ่ึงมีการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
๑. กลุ ่ม เป้าหมายวิกฤติที ่ต้องล าดับความ

เร ่งด ่วน ในการให้ความช่วย เหลือจาก
ระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน  

๒. คนตกหล่นจากระบบTPMAP (Exclusion 
Error) (ตามนิยามของ ศจพ. รายละเอียด
เพิ่มเติมตามข้อ ๖) 

๓. กลุ่มคนเปราะบาง (ตามนิยามของ ศจพ.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ ๑) 

ทั้งนี้ การเลือกลุ่มคนเป้าหมายวิกฤต/คนจน
เป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็น
กลุ่มที่ตกเกณฑ์มิติ MPI อย่างน้อย ๓ มิติ จาก 
๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านรายได้ มิติด้านความ
เป็นอยู่ มิติด้านสุขภาพ 

ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

๕. คนจนเฉียบพลัน 

 

กลุ่มคนจนที่ เกิดจากวิกฤตในประเทศที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ 

ข้อเสนอในท่ีประชุม วันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ต ามหลั กป รั ช ญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 



๔.๒-๔ 

ล าดับที ่
นิยามและ 

ค าจ ากัดความ๑ 
ความหมายที่ใช้กับ ศจพ. ที่มา 

๖. คนตกหล่นจากระบบ
TPMAP  

(Exclusion Error) 

 

บุคคล/ครัวเรือนที่ข้อมูลตกหล่นไปจากข้อมูล
ประชากรในระบบ TPMAP (Exclusion Error)  
โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
๑. กรณีที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ 

หลัก และอยู่ในระบบ TPMAP แต่ไม่ เคย
ได้รับการส ารวจ และไม่มีข้อมูลคุณภาพชีวิต
ครัวเรือน 

๒. กรณีบุคคลที่ไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลจาก
ทะเบียนราษฎร์ และไม่ได้อยู่ ในระบบ 
TPMAP ซ่ึงเป็นการพบบุคคลเหล่านี้จากการลง
พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา 

ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

๗. คนทุกช่วงวัย 

 

คนทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย  
วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  

 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
๘. คนรั่วไหลในระบบ 

TPMAP  
(Inclusion Error) 

บุคคล/ครัวเรือนที่มีข้อมูลในระบบ TPMAP ไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ( Inclusion 
Error) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน  

ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

๙. ครอบครัว บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความผูกพันทาง
สายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็น 
เครือญาติ ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาท
หน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน  
โดยจ าแนกประเภทตามโครงสร้างครอบครัว 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ครอบครัวขยาย 
และ ครอบครัวเดี่ยว (รายลเอียดเพิ่มเติมตาม
ข้อ ๑๐ และ ๑๑) 
ทั้งนี้ โครงสร้างบางครอบครัวจะมีลักษณะเฉพาะ
ความต้องการและความช่วยเหลือแตกต่างกันไป 
โดยสามารถจ าแนกครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ 
ได้ ๖ ลักษณะ คือ 
๑. ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว (ครอบครัวที่

พ่อหรือแม่เลี้ยงบุตรตามล าพัง) 
๒. ครอบครัวข้ามรุ่น (ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 

 ๒ รุ่น คือ รุ่นปู่ ย่า ตายาย และรุ่นหลาน ส่วน
รุ่นพ่อแม่นั้นขาดหายไป) 

๓. ครอบครัวผู้สูงอายุ (ครอบครัวที่ประกอบด้วย
สมาชิกอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป 
โดยไม่มีสมาชิกช่วงวัยอื่นอาศัยอยู่ด้วย) 

๔. ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน (ครอบครัวที่มีเพศ
เดียวอาศัยอยู่ในฉันสามีภริยา) 

๕. ครอบครัวผสม (ครอบครัวชายหญิงฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีบุตรติดมาและได้สมรส
และอาศัยอยู่ในฉันสามีภริยาเป็นครอบครัวใหม่) 

๖. ครอบครัววัยรุ่น (ครอบครัวที่ชายและหญิงอายุ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี อาศัยอยู่ในฉันสามีภริยา) 

 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

 พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
 

๑๐. ครอบครัวขยาย ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ ๓ รุ่น 
ขึ้นไป ซ่ึงมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน และอาศัย
อยู่ในบ้านเดียวกัน อาทิ สามีภรรยาและลูก
รวมทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และอาจมี
ญาติฝา่ยสามีและภรรยาอาศัยอยู่ร่วมกัน 
 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์
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๔.๒-๕ 

ล าดับที ่
นิยามและ 

ค าจ ากัดความ๑ 
ความหมายที่ใช้กับ ศจพ. ที่มา 

๑๑. ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกัน 
ฉันสามีภริยาอาจมีหรือไม่มีบุตร /ครอบครัวที่มี
พ่อแม่ลูก/ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีพ่อหรือแม่อยู่
กับลูก 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

๑๒. ครัวเรือน บุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันและกินอยู่ร่วมกัน
ในสถานที่เดียวกันจ านวน ๖ เดือน เป็นอย่างน้อย 
โดยจ าแนกออกได้เป็น ๒ ชนิด คือ 
๑. ครั ว เ รื อนคนเดี ยว  ได้ แก่  ครั ว เ รื อน 

ซ่ึ งประกอบด้ วยบุ ค ค ล ค น เ ดี ย ว โ ด ย 
ไม่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกของครัวเรือนอื่นใด 
ที่อยู่ ในบ้านเดียวกันหรือบุคคลคนเดียว
อาศัยอยู่ตามล าพังในบ้านหลังหนึ่ง 

๒. ครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 
ได้แก่ ครัวเรือนที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
อยู่รวมกันในบ้านเดียวกัน หรือส่วนหนึ่งของ
บ้าน และร่วมกันในการจัดหาและใช้สิ่ง
อุปโภค บริโภคอันจ าเป็นแก่การครองชีพ
ของบุคคลกลุ่มนั้น บุคคลเหล่านี้อาจเป็น
ญาติกัน หรือไม่เป็นญาติกันเลย 

 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

๑๓. ครัวเรือนเปราะบาง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ ใน
ภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ เช่น 
ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่ เลี้ยงเดี่ยว 
ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยสามารถแบ่งระดับความ
เปราะบาง ดังนี้ 
๑. ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีปัญหาเรื่องที่อยู่

อาศัย 
๒. ครัว เรือนที ่ม ีรายได้น้อย โดยเฉลี ่ยต่อปี

รายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท/ครัวเรือน 
๓. ครัวเรือนที่รายได้น้อยและอยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ที่ต้องได้รับการดูแล 
๔. ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุและไม่ได้รับเบี้ย 

ยังชีพผู้พิการ/ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และอยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับการดูแล 

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิ ทย าศาสตร์  วิ จั ย แล ะ
นวัตกรรม 
 
 

๑๔. ความยากจน 
 

การวัดความยากจนในระบบ TPMAP จะเป็น
การน าดัชนีความยากจนหลายมิติระดับประเทศ 
(National MPI) มาประยุกต์ใช้  เนื่องจากความ
ยากจนมีได้หลายมิติมากกว่ามิติรายได้ ซ่ึง สศช. 
เป็นผู้ก าหนดมิติความยากจนต่าง ๆ โดยปัจจุบันมี
การก าหนดมิติความยากจนไว้ ๕ มิติ ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้าน
การเข้าถึงบริการรัฐ และด้านรายได้  

 ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

๑๕. ทีมพี่เลี้ยง บุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทีมพี่เลี้ยง 
ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย วิ ก ฤ ต 
ประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษา ผู้น าชุมชน 
หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อดูแลและ
ติดตามการพัฒนากลุ่มเป้าหมายน าไปสู่ความ
พอเพียงยั่งยืนต่อไป 

ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

๑๖. ผู้ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

ผู้ที่ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ/ทุพพลภาพ 
ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
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๔.๒-๖ 

ล าดับที ่
นิยามและ 

ค าจ ากัดความ๑ 
ความหมายที่ใช้กับ ศจพ. ที่มา 

๑๗. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการหรือต้อง
รักษาติดต่อกันนานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน 
อาทิ โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรค
หรือการบาดเจ็บของสมอง  

 กฎกระทรวงการก าหนด 
โรคเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 กระทรวงสาธารณสุข 

๑๘. พอเพียง บุคคล/ครัวเรือนที่เคยได้รับการพัฒนาด ารงชีวิต 
อยู่ได้อย่างพอประมาณไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและใน
ระยะต่อไปบุคคล/ครัวเรือนเหล่านี้จะสามารถ
เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นบุคคล/ครัวเรือนต้นแบบที่
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคคล/ครัวเรือน อื่น ๆ ให้
สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงต่อไป 

 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

๑๙. ยั่งยืน บุ คคล /ครั ว เ รื อนที่ เ คย ได้ รั บ ก า รพัฒน า  
มีภูมิคุ้มกัน มีศักยภาพ ได้รับการยกระดับการ
พัฒนาและสามารถอยู่ได้โดยการพึ่งพาตนเอง
โดยไม่กลับไปมีปัญหาในการตกดัชนคีวามยากจน
หลายมิติ (MPI) ใน ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติด้าน
รายได ้มิตคิวามเป็นอยู่ มิตสิุขภาพ  

 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

๒๐. อยู่รอด บุคคล/ครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดย 
ไม่ตกมิติความยากจนจากดัชนีความยากจนหลาย
มิติ (MPI) อย่างน้อย ๓ จาก ๕ มิติ ประกอบด้วย 
มิติด้ านรายได้  ความเป็นอยู่  สุขภาพ และ
สามารถอยู่ได้โดยการพึ่งพาตนเอง 

 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะน านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ภายใต้ ศจพ. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary เพ่ือให้ 
ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ รวมไปถึงทีมพ่ีเลี้ยง มีความเข้าใจและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยได้อย่างเป็นทิศทางเดียวกัน 
อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ต่อไป 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เห็นชอบนิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศจพ.  ตามที่  
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการพิจารณาก าหนดค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ 
ศจพ. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค านิยามและค าจ ากัดความหรือการเพ่ิมเติมค านิยามและค าจ ากัดความ
ของค าศัพท์อ่ืน ๆ  

๔.๒ มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าอภิธานศัพท์ เผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศจพ. เพ่ือให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพ่ีเลี้ยง ยึดค านิยามและ
ค าจ ากัดความของค าศัพท์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

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

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


 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓  แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัด

ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ 



๔.๓ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : แนวทางการขับเคลื ่อนการปฏิบ ัต ิการขจัดความยากจนและ  
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ 

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)  
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ)  
ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขตในกรุงเทพหมานคร (ศจพ.ข.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ รวมทั้งเห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP จ านวน ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) เติมเต็ม
ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพ้ืนที่ในประเทศ ทั้งในส่วน
ของข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงโดยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก และข้อมูลจาก
พ้ืนที่จากระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) (๒) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ (X-Ray) หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ 
TPMAP เพ่ือให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน รวมทั้งส ารวจ
กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP (Exclusion Error) (๓) ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืนผ่านการจัดท านโยบาย มาตรการ การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยใช้ระบบ TPMAP และ 
(๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ระบบ TPMAP และเห็นชอบ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ มุ่งเน้นให้ประชากรในประเทศสามารถ อยู่รอด 
(Survival) พอเพียง (Sufficiency) และย่ังยืน (Sustainability)  

๑.๒ คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามแนวทางการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
เ พื ่อให้การด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นการ
ด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) ซึ่งการจัดท าโครงการจะต้องยึดแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ง ยังมีมติเห็นชอบ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ทั้งนี้ แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่มีการถ่ายระดับ 
จากยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ) โดยแผนพัฒนาภาคจะต้องพิจารณาเป้าหมายย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการ และทรัพยากร
ของภาค ที่ภาคสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย จากนั้น 
จึงพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่พื้นที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในแผนพัฒนาภาค ทั้งนี้ในส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ให้ด าเนินการถ่ายระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค  โดยให้เริ่ม
พิจารณาจากเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค และแผนกลุ่มจังหวัดตามล าดับ 

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ  

๒.๑ การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที ่
การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ยังมีประเด็นความท้าทาย เนื่องจากการขับเคลื่อนแผนในระดับ
พ้ืนที่ มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายและมีภารกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริบทการพัฒนาแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และทรัพยากรของพื้นที่   
การบูรณาการการท างานร่วมกันจึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งหากบรรจุประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา 
ความยากจนไว้ในแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ โดยด าเนินการผ่านแผนระดับที่ ๓ ในระดับพ้ืนที่  
ได้แก่ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญ 
ในระดับพ้ืนที่ โดยการเชื่อมต่อและถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ต่าง ๆ ไปสู่การ
พัฒนาพ้ืนที่ จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้อย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งนี้  
จะเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่  

๒.๒ ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดในด้านพัฒนาคน เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของ ศจพ. ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหายากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ซึ่งการถ่ายทอด
นโยบายในระดับจังหวัดไปสู่นโยบายในระดับปฏิบัติการ (พ้ืนที่) ควรบูรณาการในด้านตัวชี้วัดและ
เป้าหมายให้สอดคล้องไปด้วยกัน เพ่ือที่จะช่วยสนับสนุนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และ 
ด าเนินการตามกลไกของ ศจพ. เนื่องจาก พบว่า การด าเนินการของกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยยังคงเป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูลของ 
ณ ปี ๒๕๖๒ ของระบบ TPMAP และ Logbook ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้องต่อข้อเท็จจริง เป็นผลให้ 
ไม่เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง รวมทั้ง เพ่ือให้มีข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ จึงควรมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติมข้อมูลในระดับพ้ืนที ่
ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 
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๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ 

เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นท่ี สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนเป้าหมาย
และประชากรในประเทศไทยให้ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนา
และยกระดับการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้นไป ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดท าข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 
การปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่  
บนหลักการวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)๑ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ Plan-แนวทาง 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่  Do-ลงมือด าเนินการ 
Check-ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ และ Act-ปรับปรุงการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

                                                           
๑ หลักการวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หมายถึง กระบวนการท างานรูปแบบหนึ่งที่สามารถบริหาร
จัดการท างานให้เป็นระบบและมีการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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๓.๑ Plan-แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ 
เพ่ือให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะเป็นการถ่ายระดับของยุทธศาสตร์ชาติที่เป็น
แผนระดับที่ ๑ ไปสู่แผนระดับที่ ๒ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนและนโยบายความมั่นคง  
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ ๓  อาทิ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด หรือ แผนปฏิบัติ
ราชการ ต่อไป  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าความสอดคล้องของแผนแม่บทฯ กับมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงในเบื้องต้น พบว่า มีแผนแม่บทฯ  
ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย เป้าหมายแผนย่อยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งสิ้น จ านวน 
๑๓ แผนย่อย ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจะต้องพิจารณา
ความเชื่อมโยงของแต่ละเป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความครอบคลุมของมิติการพัฒนา 
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๑) 
แนวทางการด าเนินการ  

มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุม
ทุกมิติการพัฒนาและเป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

๓.๒ Do-ลงมือด าเนินการ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้มีการถ่ายระดับแผนระดับที่ ๒ สู่การจัดท าแผนระดับที่ ๓ 
(แผนปฏิบัติราชการด้าน แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี/รายปี แผนพัฒนาพ้ืนที่) และแปลงไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยประกอบด้วยการด าเนินการ ๓ ขั้นตอน คือ การจัดท าแผน จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 



๔.๓ - ๕ 

และการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ทุกการลงมือด าเนินการจะต้อง มีข้อมูลสนับสนุน (Data Driven) 
และอยูบ่นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ประกอบด้วย 

๓.๒.๑ จัดท าแผน เพ่ือให้ประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
เกิดการพัฒนาที่มีความสอดคล้องความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เกิดการถ่าย
ระดับของแผนพัฒนาในพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ น าไปสู่
การด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน จ าเป็นที่จะต้องก าหนดประเด็นการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเป็น “วาระจังหวัด” โดยแผนพัฒนา
พื้นที่ในทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ต่อไป 
ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องปฏิบัติ
ตามที่ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด รวมทั้งยึดหลักการ
จัดท าแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเร่งผลักดันและให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ และด าเนินการ
อย่างบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาในพ้ืนที่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ อาทิ แผนระดับที่ ๒ 
(แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย) 
ห่วงโซ่คุณค่าภายใต้แผนแม่บทฯ ( FVCT) ข้อมูลสถิต/ิสถานการณ์ ในพ้ืนที ่ข้อมูลจาก
ระบบ TPMAP และ Logbook รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการของภาคีการพัฒนา และภาควิชาการ 

แนวทางการด าเนินการ  

๑) มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานจังหวัด ในการก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็น “วาระจังหวัด” โดยให้มีการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดรายปี 

๒) มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และภาควิชาการในพื้นที่ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่ 

๓.๒.๒ จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินการ ๔ ขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการมองเป้าหมายร่วมกันและการจัดท าโครงการ 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้ง ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดท า
โครงการตามที ่ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก าหนด ซึ่งมแีนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 

 การมองเป้าหมายร่วมกัน โดยให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมพ่ีเลี้ยง มองเป้าหมาย 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องในประเด็นของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 



๔.๓ - ๖ 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญ เพื่อขับเคลื ่อนเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี/รายปี โดยการจัดท า
โครงการนั้น จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยใช้ข้อมูลจากห่วงโซ่คุณค่าฯ ข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ และงานวิจัย ประกอบการด าเนินการ 

 การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ  โดยพิจารณาจาก 
ผลกระทบที่มีต่อเป้าหมาย และระยะห่างจากเป้าหมายของแผนในระดับพ้ืนที ่

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวทางการด าเนินการ  

๑) มอบหมายหน่วยงานในระดับพื้นที่จัดท าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพ่ือให้การบรรลุ เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย โดยยึดแนวทางการจัดท าโครงการตาม มติ ครม. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ และเสนอขอรับงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 

๒) มอบหมาย ศจพ.จ./กทม. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผ่านการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 

๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลโครงการส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงว ัย และมอบหมาย ศจพ.จ. ประสานจังหวัดเพื ่อบรรจุโครงการ  
ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม และแผนปฏิบัติราชการ 

๔) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ วิ เคราะห์ช่วงว่างเชิ งนโยบาย ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๓.๒.๓ ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ด าเนินการลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดและ 
ด ารงชีพอยู่ได้ โดยข้อมูลจากระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๒ พบว่า จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ๒ กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มคนเป้าหมายของระบบ TPMAP จ านวน 
๙๘๓,๓๑๖ คน และกลุ่มคนเปราะบาง จ านวน ๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน  

 
 



๔.๓ - ๗ 

แผนภาพแสดงข้อมูลจ านวนคนเป้าหมายที่ต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๒) 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อเกตในการขับเคลื่อนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ 
และทีมปฏิบัติการฯ ดังนี้  

 การเข้าใช้งานในระบบ TPMAP เพ่ือค้นหากลุ ่มเป้าหมาย และบันทึกข้อมูล 
ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) อาทิ บันทึกสภาพปัญหา/ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย บันทึกการให้ความช่วยเหลือ การปักหมุดครัวเรือน ซึ่งจังหวัด 
ที่ได้มีการเข้าใช้งานระบบ Logbook มากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ตามล าดับ ทั้งนี้ 
จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้ระบบ TPMAP และแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทยของ 
ทั้ง ๗๖ จังหวัด พบว่า ผู้ที่เข้าใช้งานในระบบฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 การจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ ทั้งในทีมปฏิบัติการฯ ระดับต าบล และทีมปฏิบัติการฯ 
ระดับองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ทีมปฏิบัติการฯ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
อาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการด าเนินการได้ ทั้งนี้  หากมี
การยกระดับทีมปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการด าเนินการจัดตั้ง
ในบางพื้นที่แล้วและบางพื้นที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นทีมปฏิบัติการฯ ให้เป็น 
ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฯ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา จะท าให้
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของในการด าเนินการอีกด้วย 

 การขับเคลื่อนการด าเนินการ เนื่องจากในการด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติของ 
ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการฯ ตามติ คจพ. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
อาจมีความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานที่ไม่ตรงกัน ประกอบกับเพ่ิงเริ่มมีการ
จัดตั้ง ศจพ. ในระดับต่างๆ และทีมปฏิบัติการฯ และอาจไม่ทราบถึงกระบวนการ/

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP  กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนเป้าหมาย TPMAP และ 
คนเปราะบาง 



๔.๓ - ๘ 

ขั้นตอนของการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ถึงแม้ว่า ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ได้มีการ
เข้าใช้งานในระบบ TPMAP โดยเฉพาะในส่วนของระบบ Logbook แต่พบว่า ศจพ.  
ในระดับต่าง ๆ บางแห่งมีการเข้าระบบเท่านั้น โดยไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฯ 
อาทิ การเพ่ิมเติมข้อมูลบุคคลในระบบ Logbook การบันทึกการให้ความช่วยเหลือ 
นอกจากนี้ ยังพบว่าการขับเคลื่อนการด าเนินการนั้น ยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า 
ยังไม่เกิดการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน ดังนั้น หากมีขั้นตอน/การด าเนินงาน
ของกลไกในระดับพื้นที ่ที ่ช ัดเจน รวมถึงก าหนดหน่วยงานที่ต้องบูรณาการ  
การท างานร่วมกัน โดยการจัดท าคู่มือการด าเนินงานของ ศจพ.ระดับต่าง ๆ จะท า
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปในทิศางเดียวกันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 

๑) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย ตามมติ คจพ. เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมส ารวจเพิ่มเติม
และปรับปรุงข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน ของปี ๒๕๖๔ ในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้าน
พัฒนาคนไทย (Logbook) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนประกอบการด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

๒) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้มี
กลไกการด าเนินงานที่ครอบคลุมในระดับท้องถิ่น  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๓) 

๓) มอบหมาย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ด าเนินการ
จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ในระดับพื้นที่ ให้สมบูรณ์สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๔) 

๓.๓ Check-ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                                                                                                                                   
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้วยระบบการติดตามในระดับ
โครงการและการด าเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้ ศจพ. ระดับต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบ 
eMENSCR  
และระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ส าหรับให้คณะกรรมการต่าง ๆ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการ รวมทั้ง 
การบรรลุเป้าหมายของมิติการพัฒนาที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน  
ทุกช่วงวัย และเผยแพร่ต่อประชาชนและสาธารณะต่อไป  



๔.๓ - ๙ 

 
 

๓.๓.๑ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ ด้วยระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ดังนี้  

 รายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน (M๑ - M๕) ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยภายใต้การด าเนินงานของ ศจพ.  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
(ตุลาคม - ธันวาคม) ทั้ งนี้  ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานตามปีปฏิทินหรือได้รับงบประมาณในลักษณะอ่ืน ขอให้หน่วยงานน าเข้า
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานประจ าปีในช่วงเดือนแรกของแต่ละไตรมาส 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน (M๖) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ  
ให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน รายงานผล
การด าเนินงานแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันหลังสิ้นไตรมาส โดยทุกหน่วยงานต้องรายงานผลทุกโครงการ/การด าเนินงาน/
กิจกรรมไม่ว่าจะใช้งบประมาณหรือไม่ โดยการรายงานผลต้องสามารถสะท้อน
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ 
แผนระดับต่าง ๆ 

 แผนระดับที่  ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี 
แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนอื่น ๆ ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติ
ข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ตามที่ก าหนด (M๗) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบประเด็นการแก้ไขปัญหาความอยากจนและ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนระดับท่ี ๓ ในระดับพ้ืนที่ 

 

 



๔.๓ - ๑๐ 

แนวทางการด าเนินการ  

๑) ศจพ. และ ศจพ.จ. เร่งรัดหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการภายใต้การด าเนินการของ ศจพ.  
ในระบบ eMENSCR ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

๒) ศจพ. และ ศจพ.จ. ใช้ข้อมูลในระบบ eMENSCR ในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน จัดท าข้อเสนอ/แนวทางการ
ด าเนินการ และประสานหน่วยงานที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

๓.๓.๒ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ ด้วยระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 
(Logbook) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตาม
สถานะการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยของบุคคล/ครัวเรือน รวมถึงความก้าวหน้าของการ
เพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูลบุคคลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท า
หลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

แนวทางการด าเนินการ  

๑) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลาย
มิติ (MPI) เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลบุคคล/ครัวเรือน
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ในระดับประเทศและพ้ืนที่ และแนวทาง 
ในการประเมินการหลุดพ้นจากความยากจนของบุคคล/ครัวเรือน 

๒) มอบหมายส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) และ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดท าระบบ
รายงาน ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินการของ 
ศจพ.ในแต่ละระดับ และพัฒนาระบบโดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) เข้ามาสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อจัดหามาตรการเชิงรุก  

๓) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และ ทีมปฏิบัติการฯ รายงานผลการด าเนินการ 
ในระบบฯ เป็นระยะ ตามที่ ศจพ.จ.ก าหนด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะประมวลผล 
การด าเนินการรายงานต่อ คจพ. ทราบ และให้ ศจพ.จ. จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 
ประกอบการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด พร้อมแพร่ต่อสาธารณชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

๓.๔ Act-ปรับปรุงการด าเนินการ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไขแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงกระบวนการด าเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการจัดท าโครงการ/การ
ด าเนินการให้ดีขึ้นน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 



๔.๓ - ๑๑ 

แนวทางการด าเนินการ   

๑) มอบหมาย ศจพ. ทุกระดับประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตามกรอบระยะเวลา 
ที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก าหนด 

๒) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ และ ศจพ. ทุกระดับ ด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างของ  
การด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาให้ยั่งยืน
ต่อไป 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่ ตามข้อ ๓ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ 
ของ ศจพ. ในทุกระดับ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

            
            
            
            
             



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๑ 
ตารางความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

กับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย 



เด็กแรกเกิดมี
น้ําหนัก 2,500 

กรัมขึ้นไป

ครัวเรือนกิน
อาหารถูก
สุขลักษณะ 

ปลอดภัย และได้
มาตราฐาน

ครัวเรือนมีการใช้
ยาเพื่อบําบัด 
บรรเทาอาการ

เจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม

คนอายุ 6 ปีขึ้นไป
 ออกกําลังกาย

อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 วันๆละ 30 

นาที

ครัวเรือนมีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัย
 และบ้านมีสภาพ

คงทนถาวร

ครัวเรือนมีน้ํา
สะอาดสําหรับดื่ม

และบริโภค
เพียงพอตลอดปี 
อย่างน้อยคนละ 5

 ลิตรต่อวัน

ครัวเรือนมีน้ําใช้
เพียงพอตลอดปี 
อย่างน้อยคนละ 
45 ลิตรต่อวัน

ครัวเรือนมีการ
จัดการบ้านเรือน

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ

เด็กอายุ 3-5 ปี 
ได้รับบริการเลี้ยงดู
เตรียมความพร้อม

ก่อนวัยเรียน

เด็กอายุ 6-14 ปี 
ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี

เด็กจบชั้น ม.3 ได้
เรียนต่อชั้น ม.4 
หรือเทียบเท่า

คนอายุ 15-59 ปี 
อ่าน เขียน

ภาษาไทย และคิด
เลขอย่างง่ายได้

คนอายุ 15-59 ปี 
มีอาชีพและรายได้

คนอายุ 60 ปีขึ้น
ไป มีอาชีพและ

รายได้

รายได้เฉลี่ยของ
คนในครัวเรือนต่อปี

ผู้สูงอายุ ได้รับ
การดูแลจาก

ครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน

ผู้พิการ ได้รับการ
ดูแลจากครอบครัว
 ชุมชน ภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ✓ ✓

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

✓

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น ✓ ✓

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น

✓ ✓

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูง
วัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ✓

150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
✓ ✓

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น ✓ ✓ ✓

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ✓ ✓ ✓

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

✓ ✓ ✓

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มขึ้น

✓ ✓

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

✓ ✓

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

✓ ✓

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

✓ ✓

ตารางความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย กับ ประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ใน 5 มิติการพัฒนา

ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ

ประเด็นแผนแม่บท
รหัส

เป้าหมาย
แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สุขภาพ

การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ความเสมอภาค
และหลักประกัน

ทางสังคม

เศรษฐกิจฐานราก

พลังทางสังคม

การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

20

รหัสแผน
แม่บท

11

15

16

17



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๒ 
ตารางแสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ทีต่้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ในระบบ TPMAP 
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ตารางแสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ในระบบ TPMAP 

จังหวัด  

จ ำนวน
ครัวเรือน
เป้ำหมำย 
TPMAP 

จ ำนวนคน
เป้ำหมำย 
TPMAP 

จ ำนวน
ครัวเรือน
เปรำะปำง 

จ ำนวนคน 
เปรำะปำง 

จ ำนวน
ครัวเรือนที่
เป้ำหมำย 

TPMAP และ
ครัวเรือน
เปรำะบำง 

จ ำนวนบุคคล
เป้ำหมำย 

TPMAP และ
คนเปรำะบำง 

 กระบี่  7,095 10,618 48,009 155,662 943 1,358 
 กาญจนบุรี  4,916 8,146 66,706 189,179 293 461 
 กาฬสินธ์ุ  6,759 12,916 58,041 153,823 598 968 
 ก าแพงเพชร  6,550 11,404 43,369 114,891 331 516 
 ขอนแก่น  11,652 20,568 108,257 295,751 841 1,310 
 จันทบุรี  3,616 5,574 40,877 116,927 301 430 
 ฉะเชิงเทรา  4,539 7,190 56,340 166,243 175 267 
 ชลบุรี  3,670 5,764 51,958 140,590 119 196 
 ชัยนาท  1,669 2,687 29,858 73,493 52 85 
 ชัยภูมิ  12,947 22,763 86,380 211,300 1,184 1,885 
 ชุมพร  2,937 4,064 52,250 146,816 254 330 
 เชียงราย  22,867 40,744 78,925 186,696 1,024 1,548 
 เชียงใหม่  27,087 50,243 121,518 276,869 1,845 2,910 
 ตรัง  7,417 12,105 61,468 168,055 1,170 1,838 
 ตราด  1,193 1,793 21,481 57,861 105 156 
 ตาก  16,770 27,848 44,451 105,994 1,696 2,272 
 นครนายก  2,042 3,219 19,688 56,964 46 67 
 นครปฐม  2,337 3,722 57,500 190,062 75 117 
 นครพนม  7,272 12,891 55,141 136,382 661 967 
 นครราชสีมา  20,755 34,457 193,637 465,249 1,213 1,793 
 นครศรีธรรมราช  25,933 39,238 154,189 411,672 2,313 3,399 
 นครสวรรค์  12,294 20,681 76,229 195,084 410 655 
 นนทบุรี  1,853 2,775 27,940 73,539 30 49 
 นราธิวาส  8,426 17,339 51,278 148,187 1,129 2,282 
 น่าน  15,147 31,045 20,885 48,944 591 905 
 บึงกาฬ  14,340 25,569 34,828 92,361 2,239 3,425 
 บุรีรัมย์  22,230 39,722 109,181 281,946 1,695 2,689 
 ปทุมธานี  2,313 3,438 55,067 126,859 17 26 
 ประจวบคีรีขันธ์  3,839 5,592 47,592 132,202 312 446 
 ปราจีนบุรี  3,171 5,025 37,947 111,629 138 218 
 ปัตตานี  8,724 18,137 42,314 123,377 577 1,181 
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จังหวัด  

จ ำนวน
ครัวเรือน
เป้ำหมำย 
TPMAP 

จ ำนวนคน
เป้ำหมำย 
TPMAP 

จ ำนวน
ครัวเรือน
เปรำะปำง 

จ ำนวนคน 
เปรำะปำง 

จ ำนวน
ครัวเรือนที่
เป้ำหมำย 

TPMAP และ
ครัวเรือน
เปรำะบำง 

จ ำนวนบุคคล
เป้ำหมำย 

TPMAP และ
คนเปรำะบำง 

 พระนครศรีอยุธยา  3,386 5,707 42,437 123,806 31 46 
 พะเยา  3,816 6,503 30,133 67,533 170 275 
 พังงา  1,780 2,785 24,537 68,155 188 286 
 พัทลุง  8,670 14,342 52,851 133,514 925 1,455 
 พิจิตร  6,026 9,762 36,869 85,190 107 158 
 พิษณุโลก  13,831 22,948 53,488 133,933 496 750 
 เพชรบุรี  3,351 5,341 37,339 113,143 125 209 
 เพชรบูรณ์  10,703 19,717 67,268 180,528 642 1,026 
 แพร่  2,983 5,121 30,442 69,138 57 94 
 ภูเก็ต  778 1,012 16,930 47,060 83 127 
 มหาสารคาม  3,829 6,660 57,178 160,054 277 409 
 มุกดาหาร  2,538 4,567 34,672 72,298 233 331 
 แม่ฮ่องสอน  10,917 20,924 15,864 32,503 597 816 
 ยโสธร  2,211 3,773 44,763 111,025 189 272 
 ยะลา  11,189 20,298 39,457 110,774 1,680 2,834 
 ร้อยเอ็ด  5,337 10,095 79,728 196,379 429 706 
 ระนอง  1,248 1,824 23,929 59,821 141 200 
 ระยอง  1,476 2,128 39,343 109,402 85 122 
 ราชบุรี  3,836 6,266 61,826 185,660 190 257 
 ลพบุรี  11,514 19,532 46,464 119,117 437 652 
 ล าปาง  9,674 15,717 53,320 117,721 342 502 
 ล าพูน  4,337 7,403 33,000 82,417 344 482 
 เลย  3,730 7,342 50,896 116,371 352 531 
 ศรีสะเกษ  18,028 35,950 63,138 167,978 1,485 2,445 
 สกลนคร  8,449 15,390 85,141 204,073 781 1,172 
 สงขลา  10,845 17,477 116,008 316,453 1,011 1,626 
 สตูล  12,200 21,521 29,758 83,631 1,670 2,950 
 สมุทรปราการ  6,383 8,974 50,344 115,409 102 155 
 สมุทรสงคราม  465 750 15,462 44,382 21 35 
 สมุทรสาคร  4,103 6,531 30,981 95,294 121 198 
 สระแก้ว  4,094 6,511 38,432 98,340 264 391 
 สระบุรี  4,940 7,826 37,676 113,108 53 78 
 สิงห์บุรี  1,904 3,343 13,268 34,276 17 30 
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จังหวัด  

จ ำนวน
ครัวเรือน
เป้ำหมำย 
TPMAP 

จ ำนวนคน
เป้ำหมำย 
TPMAP 

จ ำนวน
ครัวเรือน
เปรำะปำง 

จ ำนวนคน 
เปรำะปำง 

จ ำนวน
ครัวเรือนที่
เป้ำหมำย 

TPMAP และ
ครัวเรือน
เปรำะบำง 

จ ำนวนบุคคล
เป้ำหมำย 

TPMAP และ
คนเปรำะบำง 

 สุโขทัย  9,460 14,979 37,885 90,878 319 456 
 สุพรรณบุรี  8,518 14,169 75,935 208,201 412 644 
 สุราษฎร์ธานี  9,418 13,802 114,634 321,769 1,781 2,574 
 สุรินทร์  8,128 14,894 74,477 190,885 852 1,345 
 หนองคาย  1,331 2,209 38,727 102,988 102 159 
 หนองบัวล าภู  1,091 2,013 32,787 93,082 100 163 
 อ่างทอง  3,085 5,201 22,899 61,328 62 96 
 อ านาจเจริญ  1,001 1,802 29,817 66,383 122 168 
 อุดรธานี  15,742 28,202 102,728 285,735 1,556 2,548 
 อุตรดิตถ์  4,646 7,797 34,763 75,392 210 330 
 อุทัยธานี  2,426 3,992 26,567 62,447 182 261 
 อุบลราชธานี  12,270 22,939 106,985 272,024 945 1,494 
 จ านวนรวม  568,047 983,316 4,104,450 10,754,205 42,665 66,607 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๓ 
(ร่าง) ค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขต

เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา 
(ศจพ. ในเขต ทน./ทม./เมืองพัทยา) 

 



 

 

 
ค ำสั่งจังหวัด.... 
ที่....../๒๕๖๔ 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบำลนคร/เทศบำลเมือง/เมืองพัทยำ 

(ศจพ. ในเขต ทน./ทม./เมืองพัทยำ) 
.................................................................... 

 ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) ขึ้น โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำรและเป็น
หน่วยงำนขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกลไกเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องอย่ำงบูรณำ
กำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ น ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
นั้น 
 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและกลไกขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำง
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงบูรณำกำร  
มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน อำศัยอ ำนำจคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ) ตำมควำมใน ข้อ ๒.๒ (๔) ของค ำสั่ง
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้ 

๑. ให้จัดตั้ง “ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ในเขตเขตเทศบำลนคร/เทศบำลเมือง/เมืองพัทยำ เทียบเคียงกับ
ระดับอ ำเภอ เรียกโดยย่อว่ำ “ศจพ.ในเขต ทน./ทม./เมืองพัทยำ” โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  

๑.๑ ใช้ข้อมูลจำกระบบกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึง กำรพัฒนำคน
ทุกช่วงวัย  

๑.๒ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำทุกมิติ และทุก
พ้ืนที่ในประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้
สำมำรถ   บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน  

๑.๓ ร่วมแก้ไขปัญหำในระดับบุคคล/ครัวเรือน หำเป้ำหมำยวิกฤตและเยี่ยมบ้ำน  
โดยใช้ระบบ TPMAP ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหำควำมยำกจนในกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเร่งให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤตสำมำรถอยู่รอดและด ำรงชีพอยู่  

๑.๔ ร่วมแก้ไขปัญหำและพัฒนำคนอย่ำงยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่ำนกำรจัดท ำ
มำตรกำร แนวทำง แผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่   

/๑.๕ ร่วมติดตำม... 
 



๒ 
 

 

๑.๕ ร่วมติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

๑.๖ พิจำรณำองค์กร หน่วยงำน และทรัพยำกร รวมทั้งกำรด ำเนินกำรด้ำน
งบประมำณในกำรสนับสนุนและพัฒนำตำมควำมเหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้ เทคโนโลยี และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต รวมทั้งแสวงหำควำมร่วมมือจำกภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม และสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอในเขตเทศบำลนคร/เมือง/เมืองพัทยำ 
(คจพ. ในเขต ทน./ทม./เมืองพัทยำ) โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

๒.๑ องค์ประกอบ 
(๑) ผู้น ำทำงศำสนำในพ้ืนที่ ที่ปรึกษำ 

ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเห็นสมควร  

(๒) นำยกเทศมนตรี...................................... ประธำนกรรมกำร 

(๓) รองนำยกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมำย รองประธำนรรมกำร 

(๔) ผู้แทน ปค.จ./สพจ./สธ.จ/พม.จ./ศธ.จ/กศน.จ./กษ.จ./ กรรมกำร 

 ท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเห็นสมควร 
(๕) ผู้อ ำนวยกำรของ ทน./ทม. ด้ำนสำธำรณสุข/ กรรมกำร 
 กำรศึกษำ/สวัสดิกำร/พัฒนำชุมชน/สังคมฯ/หรือ 
 ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ ๕ มิติ 
(๖) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในพื้นที่  กรรมกำร 
 ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเห็นสมควร  
(๗) ผู้แทนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ กรรมกำร  

ที่มสี ำนักงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบำล 
 ตำมที่นำยกเทศมนตรีเห็นสมควร 
(๘) ผู้แทนภำคเอกชนในพ้ืนที่ตำมที่นำยกเทศมนตรีเห็นสมควร  กรรมกำร 
(๙) ผู้แทนภำคประชำชนในพื้นท่ี กรรมกำร 
ตำมทีน่ำยกเทศมนตรีเห็นสมควร 
(๑๐) ตัวแทนผู้น ำชุมชนในเขตเทศบำล กรรมกำร 
ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเห็นสมควร 
(๑๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสอดคล้อง กรรมกำร 
 กับภูมิสังคมและประเด็นกำรพัฒนำ ๕ มิติ  
 ตำมที่นำยกเทศมนตรีเห็นสมควร  
(๑๒) ปลัดเทศบำล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๑๓) ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมกำรและ 
                                                                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๑๔) ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม กรรมกำรและ 
  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/๒.๒ หน้าที.่.. 
 
 



๓ 
 

 

๒.๒ หน้าที่และอ านาจ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่เพ่ือให้มีกำร

ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ พร้อมกับกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ด้วยกำร
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวทำงท่ีศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจน
และพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ก ำหนด โดยใช้
ข้อมูลจำกระบบกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) 

(๒)  เร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
รวมทั้งบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม ตลอดจนประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับส่วนรำชกำร 
หน่วยงำน ภำคเอกชน และภำคประชำชนในพื้นที่เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ พร้อมกับกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

(๓) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่อ ำเภอ พร้อมรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค ให้ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ทรำบเป็นระยะ 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนที่เห็นสมควร 
(๕) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุก

ช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและ
พัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบำลเขตเทศบำลนคร/เทศบำลเมือง/ 
เมืองพัทยำ (คจพ.ในเขต ทน./ทม./เมืองพัทยำ) สำมำรถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตำม 
ควำมเหมำะสมของบริบทพ้ืนที่ 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๔ 
(ร่าง) คู่มือแนวทางการด าเนินงานการขจัด 

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
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อาชีพเสริม.............................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 



๕-๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




