
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
ณ  ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล และ 

แอปพลิเคชัน ZOOM

การประชุมคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่  1/2565
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) คร้ังที่ 2/2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4.3 ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

4.2 แนวทางขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ 
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เรื่องท่ีประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1
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วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครั้งที่ 2/2564
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2564

วาระท่ี 3
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ
จังหวัด และระดับต่าง ๆ

วาระท่ี 1
เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระท่ี 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ครั้งที่ 1/2564

วาระท่ี 4
4.1 การแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ   

ภายใต้คณะกรรมการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 นิยามและค าจ ากัดความของ
ค าศั พท์ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการ
ด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.)

4.3 แนวทางการขับเคลื่ อนการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับ
พื้นที่

วาระท่ี 5 
เรื่องอ่ืน ๆ

การประชุม
คณะกรรมการขจัด
ความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
คร้ังท่ี 2/2564

2
ก.ย. 64

ตอบกลับการรับรอง
รายงานการประชุมฯ

- โดยมีการแก้ไข –
เพิ่มเติมความเห็นของ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (แทน) 
ในหน้าที่ 10 แนวทางการด าเนินการ

โดยเสนอแนะให้เปลี่ยนค า
จาก โครงการที่เกี่ยวข้อง เป็น

โครงการส าคัญที่ผ่านการพิจารณา
จากฝ่ายเลขานุการฯ 
ทั้งน้ี เลขานุการฯ 

ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

22
ก.ย. 64

ฝ่ายเลขานุการฯ

ได้จัดส่ง
รายงาน

การประชุมฯ 
เพ่ือให้

คณะกรรมการ
พิจารณา

10
ก.ย. 64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564
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วาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบน

ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
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ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
มติ คจพ. คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
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ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ 
TPMAP ให้ครอบคลุม

ประเด็นการพัฒนาทุกมิติ
และทุกพื้นที่ในประเทศ

1

23
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QR Code หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ
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กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP
ปี 2565

จ านวน 1,025,782 คน
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562

ที่จ านวน 983,316 คน

42,466 คน

ข้อมูล ณ มกราคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ

กลุ่มคน/ครัวเรือน
เปราะบาง

อยู่ระหว่างรอข้อมูลปี 2564

จ านวนคนเปราะบาง

•ทั้งประเทศ 10,754,205 คน

• ครัวเรือน  4,104,450 ครัวเรือน

(ข้อมูล ณ ปี 2562)
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เพื่อให้ครอบคลุมกับบริบทของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน

สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคล

เป็นข้อมูลระดับพ้ืนที่ที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การก าหนดดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ (MPI) 

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพ้ืนที่ในประเทศ

2

แบบสอบถามเพือ่การพัฒนาคน -ระดับบคุคลแบบสอบถามเพือ่การพัฒนาคน -ระดับครัวเรือน

QR 
Code

จ.พิษณุโลก (ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย ต.หนองกุลา อ.บางระก า)

จ.สงขลา (ต. คอหงส์ และ ต.คลองอู่ตะเภา อ.เมืองหาดใหญ่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร)

กรุงเทพมหานคร  (2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย และบางพลัด)

จ.นครสวรรค์ (ทุกอ าเภอในจังหวัดนครสวรรค์ : 14อ าเภอ)

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคน

ด าเนินการทดสอบการเกบ็ข้อมูลแบบสอบเพ่ือการพัฒนาคน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ.อุดรธานี มรภ.อุดรธานี อยู่ระหว่างการทดสอบการเก็บจัดข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฯ

QR Code
แบบสอบถามเพื่อ

การพัฒนาคน
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ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

2

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพ้ืนที่ในประเทศ

สศช. ได้ด าเนินการประมวลข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามในพ้ืนที่เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนา MPI โดยมีมิติ
ความขัดสนและการระบุขั้นของการพัฒนา ดังนี้

5 มิติการพัฒนาคน
1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

(รายได้)

2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 
(การศึกษา)

3. สุขภาพ (สุขภาพ)

4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
(ความเป็นอยู่) 

5. การเข้าถึงบริการความ
ช่วยเหลือและมีส่วนร่วม
ในสังคม
(การเข้าถึงบริการภาครัฐ)

3 ขั้นของการพัฒนา

ยั่งยืน

อยู่รอด

พอเพียง

ค่า MPI มาจากผลรวมคะแนนความยากจนหลายมิติ และ สัดส่วนคนจนต่อคนส ารวจ  ยิ่งมีค่าสูงแสดงถึงความรุนแรงของความยากจนสูง

กราฟดัชนีความยากจนหลายมิติรายพ้ืนที่ กรุงเทพฯ และ จ.นครสวรรค์  
แบ่งตาม 3 ขั้นการพัฒนาได้แก่ อยู่รอด พอเพียงและย่ังยืน

นครสวรรค์กรุงเทพฯ ข้อสังเกตจากข้อมูล

ทุกครัวเรือนที่ได้รับการ
ส ารวจใน จ.นครสวรรค์
ไ ม่ มี ค รั ว เ รื อ น ใ ด
ผ่านขั้นการพัฒนาของ
การอยู่รอด
ในขณะที่ ครัวเรือนที่อยู่
ในแขวงบางยี่ขัน และ
อรุณอัมรินทร์ ผ่านขั้น
การอยู่รอด 
ซ่ึงต้องพัฒนาให้ ผ่าน
ขั้นตอนการพัฒนาขั้น
นั้น ๆ และไปสู่ความ
ยั่งยืน

ตก

ผ่าน

ตก

ผ่าน

ตก

ผ่าน

ตก

ผ่าน

ตก

ผ่าน

ตก

ผ่าน
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ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่) โดยใช้
ข้อมูลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

---- สะท้อนศักยภาพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของหมู่บ้านใน 7 มิติ มีความคล้ายคลึงกับ 5 มิติ
ของ TPMAP ซึ่งเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่เล็กที่สุด

ส าหรับการพัฒนาระดับครัวเรือน/บุคคล

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ

3

วังใหญ่พระนอน

ท่าตะโก

3 ต าบลทีมีอันดับต่ าสุด
จัดอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพพ้ืนที่
การพัฒนาต่ ากว่าพื้นที่อื่น ๆ

การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ระดับหมู่บ้านโดย
ใช้ข้อมูล กชช.2ค ในระดับตัวชี้วัดร่วมกับมิติ

ความขัดสน 5 มิติของ TPMAP
ข้อมูล กชช.2ค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มหาวิทยาลัย

ระดับความเข้มสีแสดงจ านวนโรงเรียน
ต่อจ านวนประชากรวัยเรียน

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่

สัดส่วนโรงเรียนต่อจ านวน
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่แต่ละ
ต าบล สีแดงเข้มแสดงความ

หนาแน่นประชากรวัยเรียนต่อ
โรงเรียนสูง

ข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ (สถานศึกษา 
สถานพยาบาล)  --- สะท้อนการเข้าถึง

โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาเป็นข้อมูล
พิจารณาร่วมกับปัญหาการพัฒนาตาม tpmap
ใน 5 มิติ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน ---- สะท้อนการ
เจริญเติมโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถน าไป

วิเคราะห์ควบคู่กับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยต่อไป



วันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 14nscr.nesdc.go.th/pelcd

การพฒันาพืน้ท่ี

ตัวอย่างการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่)

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพ้ืนที่ในประเทศ

การแก้ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ต้องค านึงสภาพภูมิสังคมและศักยภาพของพ้ืนที่นั้น ๆ
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ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

การลงพื้นที่ส ารวจแก้ไข/พัฒนา

ข้อมูลครัวเรือนในระบบ Logbook

12,208,913* ครัวเรือน 

หมายเหตุ : ข้อมูลเดิมท่ีอยู่ในระบบ Logbook + 
ข้อมูลครัวเรือนที่มีการส ารวจเพิ่มเติม

จ านวน 126,759 
ครัวเรือน

การลงพ้ืนที่
ส ารวจปัญหา

(โดยมีการเพ่ิมเติมปัญหา)

การเพิ่มเติมครัวเรือน
ใหม่ในระบบ 
Logbook 

ที่ได้จากการลงพื้นที่

7,205 ครัวเรือน

**ส าหรับการด าเนินการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่จะน าเสนอรายละเอียดในวาระเพ่ือพิจารณาท่ี 4.2 ต่อไป

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565
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ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ขั้นการพัฒนาร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP

คณะรัฐมนตรีมีมติ
•วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทาง
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการจัดท า
โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง
•วันที่  9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ บนหลักการ PDCA โดย
การจัดท าโครงการสอดคล้องกับ Do

การจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ TPMAP ซ่ึงจะ
น าเสนอรายละเอียดในวาระ 4.1 ต่อไป
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การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอาจจะยังไม่สอดคล้อง
กับมิติปัญหา ภูมิสังคม และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ/การด าเนินการ 
เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ค านึงถึง
การแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืน

การด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 6 แผนแม่บทฯ และ 13 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ขั้นการพัฒนาร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP

ข้อสังเกต
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ภ า คี ก า ร พั ฒ น า
ที่ เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการบูรณาการ
การด าเนินการร่วมกัน 

หมายเหตุ : ค่าสีแสดงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อ้างอิงจากรายงานประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

รวม

QR Code
โครงการที่เกี่ยวข้องฯ

110201 110401 110501 120101 150201 150202 160101 160201 160202 170201170101 200301 200302
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ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP

รา
ยล

ะเ
อีย

ดก
าร

ด า
เน

ินก
าร

ลง
พื้น

ที่ 
ดัง

นี้ 

สศช. ได้มีการลงพื้นที่ 5 พื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์

ติดตามการด าเนินการ
ของ ศจพ. ในพ้ืนที่

ประสานความร่วมมือ
กับภาคีการพัฒนาทาง
การศึกษา

ชี้ แ จ ง แ ล ะส ร้ า ง ค ว าม รู้
ความเข้าใจให้แก่  ศจพ.
ทุกระดับในการขับเคลื่อน
การด าเนินการแก้ปัญหา
ความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย
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การด าเนินการของหน่วยงานยังคงเป็นก าด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ยังคงแยกส่วน (silo)ไม่เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันของกลไก ศจพ. ในพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP

การด าเนินการจัดท าตน้แบบ ศจพ. น าร่อง (ศจพ. Model)

ต้นแบบความร่วมมือ
โดยภาคีร่วมพัฒนา

พื้นที่ด าเนินการ
เขตบางกอกน้อย

ต้นแบบความร่วมมือ
สถาบันการศึกษาเข้มแข็ง

พ้ืนท่ีด าเนินการ
ทุกพ้ืนที่ในจังหวัด

ต้นแบบขับเคลื่อน
โดยจังหวัด

พื้นที่ด าเนินการ
ทุกพ้ืนที่ในจังหวัด

ต้นแบบบูรณาการ
ถ่ายระดับจากอ าเภอ

พื้นที่ด าเนินการ 
อ.หนองกะท้าว

อ.บางระก า

ข้อสังเกต

หน่วยงานยังอาจยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ผู้ร่วมด าเนินการ
ศจพ.จ.

ศจพ.กทม.
ศจพ.อ./
ศจพ.ข.

ทีมปฏิบัติการฯ 
ในพื้นที่

สถาบันการศึกษา ภาคีพัฒนาในพื้นที่

หมายเหตุ : การคัดเลือกจัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง 
พิจารณาจากความพร้อมของพื้นที่

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีการด าเนินการลงพื้นที่ จ.สระบุรีและพื้นที่อื่น 
ต่อไป เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิการแกไ้ขปญัหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

พิษณุโลก

นครสวรรค์

อุดรธานี

กรุงเทพมหานคร
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ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

การขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ ความยั่งยืน

• สศช. จะด าเนินการประสานข้อมูลจากหน่วยงานเพิ่มเติมและ
เผยแพร่เพื่อใช้เป็นเป้าหมายการท างานในปี 2565 ต่อไป

• ศจพ. ทุกระดับ ด าเนินการเติมเต็มข้อมูลในระดับพื้นที่ให้
ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์

• สศช. ร่วมกับ NECTEC จะด าเนินการจัดท าจอแสดงผล
เป้าหมาย และการด าเนินการ (Dashboard) การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่

• ศจพ. ทุกระดับด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ โดยต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการท างานในระบบ TPMAP ในทุกขั้นตอน

• สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่จะด าเนินการจัดมหกรรมการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในบางกอกน้อยโมเดล และ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพ่ือการขับเคลื่อน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แบบพุ่งเป้าต่อไป
• ศจพ ทุกระดับ โดยเฉพาะ ศจพ.จ. พัฒนาโครงการในการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาความยากจนและการขนาดคนทุกช่วงวัยโดยพุ่งเป้าให้เกิดความ
ยั่งยืนและสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
และแผนระดับท่ี 3 อื่น ๆ

• สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
โดยร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ ร่วมด าเนินการจัดท าต้นแบบการด าเนินการ
ขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และจัดท าระบบ
ประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการทั้งใน
ระดับนโยบายและพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของภูมิสังคมต่อไป
• ศจพ ทุกระดับ น าเข้าข้อมูลการด าเนินการและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการพัฒนาของ

คนหรือครัวเรือนเพ่ือใช้ประกอบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตาม
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีความแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือ
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แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างยั่งยืน

โดยใช้ระบบ TPMAP 

วาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อพิจารณา
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• หน่วยงานขาดการบูรณาการด าเนินการร่วมกัน รวมถึงการบูรณการความร่วมมือของ
หน่วยงานภายใต้กลไกของ ศจพ. ยังไม่เกิดการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานในการด าเนินการ

• มีการจัดท าโครงการ /การด าเนินอยู่แล้ว แต่ยั งไม่ ได้การจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูล
การด าเนินการของหน่วยงานรัฐและภาคีการพัฒนาในภาพรวม ท าให้ไม่สามารถทราบถึง
การด าเนินการที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและพื้นที่

• รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนยังไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
ที่ยั่งยืน เนื่องจากการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการสงเคราะห์หรือการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

โครงการ/การด าเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

ความเป็นมา

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีด าเนินการลงพื้นที่ 
5 จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร 
นครสวรรค์  พิษณุโลก สงขลา และ
อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

• ติดตามการด าเนิ นการของ ศจพ. 
ในระดับต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่

• ทดสอบการใช้แบบสอบถามเพื่อการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยในการเก็บข้อมูล 
เพื่ อน าไปสู่ การก าหนด MPI ของ
ประเทศและจังหวัด

ข้อสังเกตจากการด าเนินการที่ผ่านมา

• ประสานภาคี การศึ กษาเพื่ อร่ วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการในพื้นที่

• กลุ่ ม เป้ าหมายไ ม่ ไ ด้ ถู กจั ดล าดับความส าคัญในการแก้ ไขปัญหาและการพัฒนา
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาแบบ “พุ่งเป้า”

• ภูมิสังคมที่แตกต่างกันท าให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา มีความต้องการที่แตกต่าง

กลุ่มเป้าหมาย
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ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

การด าเนินการจัดท าแนวทางแกไ้ขปัญหาและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตัวอย่าง แนวทางการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยมีการจ าแนกตามมิติความขัดสนและขั้นของการ
พัฒนา ซ่ึงสะท้อนประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัยและพ้ืนที่จะได้รับ

QR Code
แนวทางแก้ไขปัญหา

และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน

(เมนูแก้จน)

วัตถุประสงค์

เพื่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุ กช่ ว งวั ย
แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสม
ตามมิติของความขัดสน
และขั้นของการพัฒนา

กร ะบ ว นก า ร จั ด ท า แ น ว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คนทุ กช่ ว งวั ยอย่ า งยั่ ง ยื น

ศึกษาและทบทวนการด าเนินการของ
ประ เ ด็ น ก า ร พัฒ นาคนทุ ก ช่ ว ง วั ย
ที่ ผ่ า นม าข องทั้ ง ใ นป ระ เทศ  อ าทิ 
ระบบ eMENSCR.และการด าเนินการ
จากต่างประเทศ

วิเคราะห์การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ประเ ด็นการพัฒนาคน เ พ่ือหาความ
สอดคล้องต่อมิติความขัดสนและขั้นของ
การพัฒนา

มาตราการและการด าเนินการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้อง
กับมิติการพัฒนาและขั้นของการพัฒนา

แนวทางการจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับปัญหาและบริบท
ของพื้นท่ี

อยู่รอด
พอเพียง

ยั่งยืน

มิติ
ความขัดสน
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ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

การด าเนินการจัดท าแนวทางแกไ้ขปัญหาและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

ครอบครัวผู้สูงอายุ 2 คน คุณตาอายุ 64 ปี คุณยายอายุ 66 ปี 
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

• สมาชิกครัวเรือน ประกอบด้วย หลาน 
(ลูกของลูก) 4 คน ซ่ึงมีทั้งทีพิ่การ และ
ทีเ่ลิกเรียนกลางคัน

• ตกทุกมิติ และเกือบทุกตัวชี้วัด ของการ
ประเมิน

• มีโอกาสสูงในการ ส่งต่อมรดก
ความยากจนสู่หลาน จนตกเป็น 
“ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น”

ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ

ตาท างานคนเดียว ต้องเลี้ยงดูภรรยาและหลาน 4 คน
• ตารับจ้างตัดอ้อย รายได้ไม่แน่นอน ประมาณ 8,500 บาท/เดือน ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
• ยายไม่ได้ท างานเพราะต้องเลี้ยงดูหลาน โดยพ่อแม่เด็กไม่ได้ส่งเงินมาช่วยเหลือ
• มีหน้ีสิ้นจากกองทุนหมู่บ้าน 30,000 บาท เกิดจากการกู้เพื่อไปซื้อมอเตอร์ไซค์

การศึกษา
และทักษะ

ท้ังตาและยายไม่เคยได้เรียน เช่นเดียวกับโอกาสทางการศึกษาของหลานท่ียังจ ากัด
• หลานคนโตเลิกเรียนกลางคันตั้งแต่ ป.6 เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์และสมาธิสั้น
• หลานที่ก าลังเรียนประสบปัญหาการเรียนออนไลน์ เนื่องจากไม่มีท้ังอุปกรณ์และสัญญาณ

สุขภาพ

สมาชิกในครัวเรือนมีทั้งผู้พิการ มีโรคประจ าตัว และมีพฤติกรรมเสี่ยง
• ตาทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหลา้เป็นประจ าทุกวัน 
• หลานที่พิการมีภาวะเป็นใบ้ แต่ยังเรียนร่วมชั้นกับเด็กปกติได้

สภาพความเป็นอยู่ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสมต่อท้ังเด็กและผู้สูงอายุ
• บ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ไม่มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วน
• ต้องต่อพ่วงน้ าประปาจากคนอ่ืนไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

จากภายในบ้าน
คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่

ได้รับสวัสดิการของรัฐส่วนใหญ่ตามสิทธิ แต่บางสิทธิยังคงตกหล่น
• ตาและยายได้รับบตัรสวสัดิการแหง่รัฐและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• หลานที่พิการไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการ และหลานทุกคนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

ทางการศึกษาเพิ่มเติม
การเข้าถึงบริการ

ความช่วยเหลือ และการ
มีส่วนร่วมในสังคม

ตัวอย่าง ครัวเรือนจากการลงพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์

ปี 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

ตัวอย่างการใช้แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน(เมนูแก้จน)
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ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมาย สศช. ด าเนินการจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ให้ครอบคลุมมิติและระดับขั้นของการพัฒนา และด าเนินการเผยแพร่ต่อไป1.
มอบหมาย ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ น าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มาด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
แบบพุ่งเป้า โดยต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมของการพัฒนาในพื้นที่

2.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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แนวทางขจัดความยากจนและพฒันาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพืน้ที่

วาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4.2 แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่

ความเป็นมา มติการประชุม คจพ. ครั้ งที่  2/2564 เมื่อวันที่  2 กันยายน 2564 เห็นชอบแนวทาง                    
การขับเคลื่อน การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานบนหลักวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) จัดท าคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
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ระเบียบวาระที่ 4.2 แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่

การด าเนินการ

การประชุม  อขจพ . 
ครั้ งที่  1 /2564 เมื่ อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2564 มีมติ เห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
การขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับการ
ปฏิ บั ติ ง าน ใน ระดั บ
พื้นที่
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ระเบียบวาระที่ 4.2 แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่

มอบหมายทีมพี่เลี้ยง น าข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับครัวเรือน และเป็นผู้ติดตาม/ดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบันทึกผลการด าเนินงาน
ลงในระบบ Logbook ทุกครั้ง ที่มีการด าเนินการของกระทรวง หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

มอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่  ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไข                  
ปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่ ศจพ.อ. ชี้เป้าจากระบบ TPMAP โดยน าแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน (เมนูแก้จน) เพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาแตกต่างจาก
แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) ให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการแก้ไขรายครัวเรือน โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ในระดับอ าเภอ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

1

2

3

เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา



วันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 31nscr.nesdc.go.th/pelcd

ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

วาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ความเป็นมา

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 และ 18 พ.ค. 64

หลักการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA)

QR Code มติ ครม. 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการจัดท า
โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 แนวทาง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 พ.ย. 64 เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ได้มีการน าหลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ และในส่วนของการจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการยึดหลัก ในส่วนของ Do การจัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน โดยสรุปได้ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 4.3 ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ TPMAP
จากการวิเคราะห์การด าเนินการที่ผ่านมาการด าเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคนในพ้ืนที่จากระบบ logbook พบว่า ที่ผ่านมายังคงเป็นการให้ความช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ระยะสั้นซ่ึงอาจยังไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ซ่ึงหน่วยงานฯ จะต้อง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม โดยสรุปได้ ดังนี้

หน่วยงานน าข้อมูลจากแนวทางการ
พัฒนาฯ ไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
จัดท าโครงการฯ 

กระบวนการของการจัดท าโครงการส าคัญ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

สศช.

จ.1 จ.2 จ.3

สงป.

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณา

QR Code
แนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง

ยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

อขจพ.

หมายเหตุ : การประเมินการให้คะแนนข้อเสนอ
โครงการฯ หน่วยงานสามารถใช้ 1 user ต่อ 1กรม/
กระทรวง ในการประเมิน เท่าน้ัน 
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1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น/ชุมชน
ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้และการจัดหาพื้นที่ท ากินให้แก่ครัวเรือนคนจน
เป้าหมายในระบบ TPMAP / ครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 / ครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา 
แห่งน้ าใจและความหวัง”

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะเกิด

2. เพื่อการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ

3. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจน
และพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ
เตรียมพร้อมในการต่อยอดไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG Model) โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง จ านวน 15,000 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

โครงการน าร่องสัมมาชีพเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ระเบียบวาระที่ 4.3 ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

• เกิดการพัฒนาพื้นที่ จ านวน 30,000 ไร่ ใน 29 จังหวัด             
• เกิดการจ้างงาน จ านวน 16,500 คน
• เกิดการจ้างงาน ผู้รับจ้างท้องถิ่น/SME จ านวน 

1,500 ราย

• เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จ านวน 21,000 คน

• เกิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิต
อาสาภัยพิบัติ จ านวน 15,000 ครั้ง

• พื้นที่เป้าหมาย 30,000 ไร่ ใน 29 จังหวัด ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

• ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย จ านวน 15,000 คน มีที่ดินท ากิน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 72,000 บาทต่อปี
• เกิดการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และผ่านการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย 

จ านวน 771,000 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์(Outcome)

• เกิดการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 30,000 ไร่ ใน 29 จังหวัด ซึ่งเป็นตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ถึง 15 เป้าหมาย

• เกิดการขจัดความยากจน จากการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
3,793,500,000 บาท

• ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง จ านวน 15,000 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 771,000 คน

ผลที่คาดว่าจะเกิด
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ระเบียบวาระที่ 4.3 ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1.

2.

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา

มอบหมายหน่วยงานจัดท าโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 

มอบหมาย สศช. จัดท ากลไกเพ่ือรองรับโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางที่ก าหนดเพ่ือน าไปสู่กระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณต่อไป

3.
เห็นชอบหลักการโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางฯ และประสานส านักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
หรืองบประมาณอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี

วาระที่ 5 


