
 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  
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                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย ์

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/(กยป.)ว ๐๓๘ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                         ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมำยให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
จัดส่งชุดข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก มำยังส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ในฐำนะเลขำนุกำรร่วมของ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) ในกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนและระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) 
เข้ำกับระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีควำมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนฯ ร่วมกับ NECTEC ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
แบบชี้เป้ำ ระบบ TPMAP จึงสำมำรถใช้ระบุปัญหำควำมยำกจนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำของแต่ละช่วงวัยได้ 
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะเป็นผลให้สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ตลอดจนสำมำรถออกแบบนโยบำยหรือโครงกำร
ในกำรแก้ปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ คจพ. ในครำวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำร่วมด ำเนินกำร ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในระดับบุคคล/ครัวเรือนได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ อำศัย ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำมควำมนัยข้อ ๑.๒ ให้มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ 
TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. 
ทุกระดับอย่ำงรวดเร็วและเต็มควำมสำมำรถตำมที่ได้รับกำรร้องขอ น้ัน 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก 
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัส
ข้อมูลมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และ
ประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำในกำรแก้ไข

/ปัญหำ… 



 
 

-๒- 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงประเด็นกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับกำรประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป ซึ่งเป็นไป 
ตำมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 
ประกอบด้วย ศจพ.จ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด)  
ศจพ.กทม. (ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) ศจพ.อ. (นำยอ ำเภอ และพัฒนำกำรอ ำเภอ) ศจพ.ข. (ผู้อ ำนวยกำรเขต) และ
ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร E-mail : Ketmanee.t@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ และนำยทัตธน ค ำสินศักดิ์ 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๙๖-๔๖๕๓  
เป็นผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนำระบบ TPMAP ให้มีควำมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและมิติกำรพัฒนำ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ  ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  

ระบบ TPMAP    ข้อมูล ศจพ.  


