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ครั้งที่  2/2564

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

การประชุมคณะกรรมการ

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล และ แอปพลิเคชั่น ZOOMเอกสารประกอบการประชุมฯ
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คร้ังท่ี 1/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนืตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ

4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 นิยามและค าจ ากั ดความของค าศัพท์ที่ เ กี่ ยวข้ องกับการด า เ นินการภายใต้
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่

ระเบียบวาระการประชุม
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วาระที่
1

เรื่องที่ประธาน
แจ้งที่ประชุมทราบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564
วาระที่

2
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เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานประชุม คจพ. ครั้งที่ 1/2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564

19 มี.ค. 64

การประชุม คจพ. 
ครั้งที่ 1/2564

30 มี.ค. 64

ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

9 เม.ย. 64

ตอบกลับการ
รับรองรายงาน
การประชุมฯ

เรื่องประธานฯ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วาระที่ 1

รับรองรายงานฯ
-ไม่มี-

วาระที่ 2

ค าสั่ งส านั กนายก รัฐมนต รี
ที่ 347/2563 เร่ือง จัดต้ังศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

วาระที่ 3

4.1 กลไกการด า เนินการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่ ว ง วั ยอย่ า ง ยั่ ง ยื น ต า มหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2  การขับเคลื่อนการด าเนินการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยระบบ TPMAP

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ 

วาระที่ 5

-โดยไม่มีการแก้ไข-
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วาระที่
3

เรื่องเพื่อทราบ
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และ
ระดับต่าง ๆ
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การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆวาระที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

ระดับอ านวยการ

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)

จ านวน 76 ศูนย์

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.)

จ านวน 1 ศูนย์

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.)

จ านวน 878 ศูนย์

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่

จ านวน 7,245 ทีม 
(ระดับต าบล 7,079 ทีมระดับ อปท. 166 ทีม)ระดับปฏิบัติการ

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.)
จ านวน 50 ศูนย์

ระดับนโยบาย

เป้าหมาย

ผลการจัดตั้ง ศจพ. ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

ค าสั่งจัดตั้ง ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ
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วาระที่
4.1

เรื่องพิจารณา
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ วงวั ย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงวาระที่ 4.1

ความเป็นมา
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

คจพ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 คณะ ได้แก่

ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก า ร ต ิด ต า ม  ต ร ว จ สอ บ  แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.)

21
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช ่วงว ัยอย ่างยั ่งย ืนตามหล ัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)

2
แต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
ตามความจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1
จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงวาระที่ 4.1

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

การด าเนินการ

องค์ประกอบ

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานอนุกรรมการ
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
3) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
5) ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมกร
6) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
8) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ อนุกรรมการ
9) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานอนุกรรมการฯ แต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน  อนุกรรมการ
10) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

และเลขานุการ
11) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ

และเลขานุการ
12) ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ  

และผู้ช่วยเลขานุการ
13) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ  

และผู้ช่วยเลขานุการ
14) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ

และสังคมแห่งชาติ และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอ านาจ

ก าหนดแนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมทั้งบูรณาการการด าเนินงาน
และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับต่าง ๆ 

สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

บริหารจัดการระบบข้อมูลในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบหมาย

1
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงวาระที่ 4.1

การด าเนินการ

หลักการติดตามประเมินผลการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 
ต รวจสอบ  และปร ะ เ มิ นผลกา ร
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตา มหลั ก ป รั ชญา ของ เ ศ รษฐกิ จ
พอเพียง (อตจพ.)

2

ค าสั่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.)

ด า เนินการตามแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีการ
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติใน
วันที่ 16 กันยายน 2564 และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบต่อไป
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เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) 
ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ฯ เสนอประธาน
กรรมการเพื่อพิจารณาลงนามตามขั้นตอนต่อไป 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงวาระที่ 4.1

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ตามขั้นตอนต่อไป
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วาระที่
4.2

เรื่องพิจารณา
นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
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นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)วาระที่ 4.2

เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2564 ในคราวการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 1/2564 มีความเห็นและประเด็นอภิปรายโดยมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค านิยามที่ส าคัญ เพื่อให้หน่วยงานและ
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ความเป็นมา

1. ค านิยามและค าจ ากัดความของ
ค าศัพท์บางค าเป็นค าเฉพาะยาก
ต่อการท าความเข้าใจ

2. ค านิยามและค าจ ากัดความ
ของค าศัพท์ของแต่ละกระทรวง
มี ความหมายแตกต่ า งกั น
ท าให้เกิดความสับสน

• พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
• ค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ

กระทรวงหรือกรมโดยตรง
• บทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแนวทางทางการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างย่ังยืนฯ

2. ประมวล และจัดท าค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) ประกอบด้วย 
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ 

1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล อาทิ
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นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)วาระที่ 4.2

ที่มา

คนกลุ่มเป้าหมาย
วิกฤต/

คนจนเป้าหมายที่
ต้องเร่งให้ความ

ช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนวิกฤต ซึ่งมีการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1..กลุ่มเป้าหมายวิกฤติที่ต้องล าดับความเร่งด่วน

ในการให้ความช่วยเหลือจากระบบ TPMAP 
จ านวน 938,316 คน

2..คนตกหล่นจากระบบTPMAP (exclusion error)
3. กลุ่มคนเปราะบาง 
ทั้งนี้  การเลือกกลุ่มคนเป้าหมายวิกฤต/คนจน
เป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นกลุ่ม
ที่ตกเกณฑ์มิติ MPI.อย่างน้อย 3 มิติ จาก 5 มิติ 
ได้แก่ มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้าน
สุขภาพ

ตัวอย่างค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่ใช้กับกับ ศจพ.

นิยามและค าจ ากัดความ ความหมายที่ใช้กับ ศจพ.

ระบบ TPMAP
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)วาระที่ 4.2

ค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่ใช้กับ ศจพ.

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์

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

ครัวเรือน

ครัวเรือนเปราะบาง

ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

พอเพียง

ยั่งยืน

อยู่รอด

ความยากจน

ทีมพ่ีเลี้ยง

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

คนรั่วไหลในระบบTPMAP 
(inclusion error)

กลุ่มคนเปราะบาง

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP

คนกลุ่มเป้าหมายวิกฤต/คนจน
เป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

คนจนเฉียบพลัน

คนตกหล่นจากระบบTPMAP 
(exclusion error)

คนทุกช่วงวัย

ครอบครัว

ครอบครัวขยาย

การพัฒนาคนทุกช่วงวัย

20.
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)วาระที่ 4.2

เห็นชอบนิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศจพ. ตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดค านิยามและ
ค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศจพ. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค านิยามและค า
จ ากัดความหรือการเพิ่มเติมค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์อื่น ๆ

มอบหมายใหส้ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าอภิธานศัพท์ เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศจพ. เพื่อให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ยึดค านิยาม
และค าจ ากัดความของค าศัพท์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา
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วาระที่
4.3

เรื่องพิจารณา
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่
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คจพ. ครั้งที่ 1/2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ความเป็นมา

ครม. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 มีมติเห็นชอบ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัตบินฐานข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในระดับพื้นที่
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

หลักการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุ กช่ ว ง วัยบนฐานข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่

ลงมือด าเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ

ปรับปรุงการด าเนินการ
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการ 
เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการด าเนินงานหรือ

ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานให้ดีขึ้นน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

Plan

Check

Act

แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ 
ประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2

เพื่ อ ให้การขับ เคลื่ อนการปฏิบัติ การขจัด
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่เป็นไป
อย่างเป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ        

Do (ลงมือด าเนินการ) และ 
Check (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการ
ด าเนินการ)

Do
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่

หลักการขับเคลื่อนการปฏบิัตกิารขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทกุช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษใ์นระดับพื้นที่

Plan
การวางแผนการด าเนินการอย่างครอบคลุมในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยท่ียั่งยืนจากแผนระดับที่ 1 และระดับท่ี 2

QR Code รายละเอียดความเชื่อมโยงของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

23 ประเด็น
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมาย
ที่ 9

หมุดหมาย
ที่ 12

หมุดหมาย
ที่ 13

110201 110401

110501

120101 150201

150202

160101 160201

160202

170101

170201

200301

200302

หมายเหตุ : ค่าสีแสดงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อ้างอิงจากรายงานประจ าป ี2563

6 แผนแม่บทฯ
13 เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้อง
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Plan
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ประเด็นข้อค าถามแนวทางการด าเนินการ
มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาและเป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้องต่อไป

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

หลักการขับเคลื่อนการปฏบิัตกิารขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทกุช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษใ์นระดับพื้นที่

Plan
แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทกุช่วงวัยในพื้นที่ 
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่

Do
ลงมือด าเนินการ

จัดท าแผน จัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน

การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่

Do

วาระจังหวัด ส่งผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทฯ ช่วยเหลือและพัฒนา
อย่างบูรณาการ
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

จัดท าแผน การถ่ายระดับแผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เพ่ือจัดท าแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการด้าน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/รายปี แผนพัฒนาพ้ืนที่) และแปลงไปสู่การปฏิบัติDo

“วาระจังหวัด”
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ประเด็นข้อค าถามแนวทางการด าเนินการ

มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และภาควิชาการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

จัดท าแผน การถ่ายระดับแผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เพ่ือจัดท าแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการด้าน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/รายปี แผนพัฒนาพ้ืนที่) และแปลงไปสู่การปฏิบัติDo

มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานจังหวัด ในการก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็น “วาระจังหวัด” โดยให้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดรายปี

2.1.1

2.1.2
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่

จัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน

• ศจพ.จ./กทม.
• ศจพ.อ./ข.
• ทีมปฏิบัติการฯ
• ทีมพ่ีเลี้ยง

• คณะอนุกรรมการ
ภายใต้ คจพ. 

• คจพ.

• ศจพ.จ./กทม. 
• จังหวัด

• ศจพ.จ./กทม.

ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการจัดท าโครงการ ตามที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ.ก าหนด 
รวมทั้งด าเนินการตามหลักการจัดท าโครงการตามมติ ครม. วันที่ 18 พ.ค. 64 โดยยึดแนวทาง
การด าเนินการตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 ประกอบด้วย 4 แนวทางDo
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่

Do

แนวทางการด าเนินการ

มอบหมายให้

2.2.1

มอบหมาย ศจพ.จ./กทม. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย ผ่านการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน
มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลโครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และมอบหมาย ศจพ .จ. ประสานจังหวัด เพื่อบรรจุโครงการที่ เกี่ยวข้องฯ 
เข้าในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม และแผนปฏิบัติราชการ.

มอบหมาย หน่วยงานในระดับพื้นที่จัดท าโครงการประจ าปี 2566 เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยยึดแนวทางการจัดท าโครงการตาม มติ ครม. วันที่ 18 พ.ค. 64.และเสนอขอรับงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป

มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ช่วงว่างเชิงนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องฯ .เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี 2567

2.2.2

2.2.3

2.2.4

จัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน
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จ านวน 983,316 คน จ านวน 10,754,205 คน จ านวน 66,607 คน

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่
การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่

Do
เป็นการด าเนินกิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP.ร่วมกันของ ศจพ. และทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ฯ
ซ่ึงมีระบบ Logbook เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด าเนินการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ รวมท้ัง ปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน 
โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยระบบ TPMAP 

983,316 คน 

ได้รับความช่วยเหลือ

32,330 คน 
(ร้อยละ 3.29 ของจ านวน

กลุ่มคนเป้าหมายฯ)

คนเป้าหมายในระบบTPMAP
(ข้อมูลปี 2562)
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Do
การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่

3. การด าเนินการจัดตั้ง ศจพ. ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระหว่าง
การเริ่มต้นท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการด าเนินงาน
รวมถึง การใช้งานระบบ TPMAP และ Logbook

ข้อสังเกตจากฝ่ายเลขานุการฯ

1. การเข้าใช้งานในระบบ Logbook ยังมีจ านวนน้อย โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

2. กลไกการด าเนินงานของ ศจพ. ที่ยังไม่ครอบคลุมในระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“เร่งช่วยเหลือ เร่งเติมเต็ม”

แนวทางการพัฒนา

ร่ วมด า เนิ นอย่ า งบู รณาการ ในการลงพื้ นที่
ให้ความช่วยเหลือกลุ่ ม เป้ าหมายของระบบ 
TPMAP

พิจารณาองค์ประกอบเพื่อจัดท ากลไกศจพ. ระดับ อปท.

จัดท าคู่มือส าหรับการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย ส าหรับปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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ประเด็นข้อค าถามแนวทางการด าเนินการ

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Do
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ตามมติ คจพ. เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2564
พร้อมส ารวจเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน ของปี 2564 ในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) 
ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการด าเนินการในปี 2565 ต่อไป

มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท า ค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา (ศจพ.ทน./ทม./
เมืองพัทยา) ให้แล้วเสร็จ เพื่อใหมี้กลไกการด าเนินงานที่ครอบคลุมในระดับท้องถิ่น

มอบหมาย.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้สมบูรณ์สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP

(ร่าง) คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรั ชญาข อง เ ศ รษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง ส า ห รั บ ก า ร
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 

(ร่ าง) ค าสั่ ง ศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เมืองพัทยา 

2.3.2

2.3.3

2.3.1
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Check ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ

ปรบัใหเ้ป็นกอ้นกอ้นกอ้น



วันที่ 2 กันยายน 2564 33nscr.nesdc.go.th/pelcd

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Check ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ
แนวทางการด าเนินการ

3.1.1 ศจพ. และ ศจพ.จ. เร่งรัดหน่วยงานของรัฐ
ในระดับ พ้ืนที่  น า เข้ า โครงการ /การ
ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ
ภายใต้การด าเนินการของ ศจพ. ในระบบ 
eMENSCR ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด

ศจพ. และ ศจพ.จ. ใช้ข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ในการติ ดต าม  ตรวจสอบ 
ประ เมินผลการด า เนินโครงการ /การ
ด าเนินงาน จัดท าข้อเสนอ/แนวทางการ
ด าเนินการ และประสานหน่วยงาน เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

3.1.2



วันที่ 2 กันยายน 2564 34nscr.nesdc.go.th/pelcd

แนวทางการด าเนินการ

3.2.1
มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลาย
มิติ (MPI) เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลบุคคล /
ครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ในระดับประเทศและพื้นที่ และ
แนวทางในการประเมินการหลุดพ้นจากความยากจนของบุคคล/ครัวเรือน

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Check

การเพ่ิมปรับปรุงด าเนินการเพ่ิมบุคคล/ครัวเรือน 
และปรับปรุงข้อมูลในระบบ Logbook64

มอบหมาย สศช. และ NECTEC จัดท าระบบรายงาน ติดตามผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด าเนินการของ ศจพ .ในแต่ละระดับโดยประยุกต์ ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามาสนับสนุนการวิเคราะห์
เพ่ือจัดหามาตรการเชิงรุก 
มอบหมาย.ศจพ. ในทุกระดับ และ ทีมปฏิบัติการฯ รายงานผลการด าเนินการใน
ระบบฯ เป็นระยะ ตามที่ ศจพ.จ.ก าหนด.ทั้งนี้.ฝ่ายเลขานุการฯ จะประมวลผลการ
ด าเนินการรายงานต่อ คจพ. ทราบ และให้ ศจพ.จ. จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ 
ประกอบการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ

3.2.3

3.2.2
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Act
ปรับปรุง
การด าเนินการ

Plan

Do

Check

Act

ศจพ.จ./กทม.คจพ.

ศจพ.อ./ข. ทีมปฏิบัติการฯ

พัฒนาปรับปรุงแผน/
แนวทาง/นโยบาย พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน/โครงการ/การปฏิบตัิงาน

ระบบ eMENSCR 

ข้อมูลจากการด าเนินการ ซึ่งสะท้อน ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานปัญหา/อุปสรรค

ปร
ะม

วล
ข้อ

มูล
/ส

ถา
นก

าร
ณ

์คว
าม

ยา
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ฒ
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ระบบ Logbook
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แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

Act ปรับปรุงการด าเนินการ

แนวทางการด าเนินการ

มอบหมาย ศจพ. ทุกระดับประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ตามกรอบระยะเวลาที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก าหนด
มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ และ ศจพ. ทุกระดับ ด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง
ของการด าเนินการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

4.1

4.2
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เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการของ 
ศจพ. ในทุกระดับ ต่อไป

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่วาระที่ 4.3

ข้อเสนอเพือ่พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
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วาระที่
5

เรื่องอื่น ๆ 
(ถ้าม)ี


