
 

 

      ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

  

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

 ณ ห้องประชุมตึกภักดบีดนิทร์ ท าเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา  

๔.๑  แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ        
TPMAP 

๔.๒  แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ 
๔.๓  ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความ

ยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

 

 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
   ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

  
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ผลการด าเนินการ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมฯ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้รับรองรายงานการประชุม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการฯ 
ข้อแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ หน้า ๑๐ แนวทางการด าเนินการ จากเดิม 
๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลโครงการส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และมอบหมาย ศจพ.จ. 
ประสานจังหวัดเพื่อบรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องฯ เข้าในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม และแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยขอแก้ไขเป็น ๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลโครงการส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และ
มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานจังหวัดเพื่อบรรจุโครงการส าคัญที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายเลขานุการ 
เข้าในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม และแผนปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  



 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๒ 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 

 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

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

ณ ห้องประชุมมูลนิธอินุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
กรรมการผู้มาประชุม 

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ       ประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา      รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๓. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ      กรรมการและเลขานุการ 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

๔. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ       กรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. นายจุติ ไกรฤกษ์       รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๒. นายสุทธิ สุโกศล       รองประธานกรรมการ 
ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

๓. นายสันติ พร้อมพัฒน์      รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

๔. นางสาวอรนุช ศรีนนท์      กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๕. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย     กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๖. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ      กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงการคลัง 

๗. นางพัชรี อาระยะกุล       กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๘. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์      กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๙. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร      กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๐. นายนิยม สองแก้ว       กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 



๒ 
 

๑๑. นายวีระ แข็งกสิการ       กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช     กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๓. นายยุทธนา สาโยชนกร      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๑๔. นายดนุชา  พิชยนันท์                                       กรรมการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๕. พลตรี สนธิเดช มุขศรี      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๖. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

๑๗. นายขจิต ชัชวานิชย ์       กรรมการ 
ผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๑๘. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด      กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

๑๙. นายชัย วุฒิวิวัฒนช์ัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวนิภา ทองก้อน   ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

๒. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมโดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม  

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนา  
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีเรื่องพิจารณา 
ประกอบด้วย (๑) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คจพ. (๒) การก าหนดค านิยามและค าจ ากัดความค าศัพท์
ที่เก่ียวข้อง และ (๓) แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่ของประเทศไทย ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล  



๓ 
 

การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล โดยขอให้คณะกรรมการฯ แจ้งการแก้ไขรายงาน
และรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ
จังหวัด และระดับต่าง ๆ 

๑. กรรมการและเลขานุการ  ได้ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึ งผลการจัดตั้ งศูนย์ อ านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ
จังหวัด และระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติ คจพ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และตามที่ คจพ. มีค าสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผลด าเนินการ
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การจัดตั้ง จ านวน 

๑. ศจพ.จ. ๗๖ ศูนย์ 

๒. ศจพ.กทม. ๑ ศูนย ์

๓. ศจพ.อ. ๘๗๘ ศูนย ์

๔. ศจพ.ข. ๕๐ ศูนย ์

๕. ทีมปฏิบัติการฯ  ๗,๒๔๕ ทีม 

- ระดับต าบล ๗,๐๗๙ ทีม 

- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๖ ทีม 



๔ 
 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

การรายงานผลการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ควรมีก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการรายงาน
ผลการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้เกิดการด าเนินการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่าการรายงานผลการด าเนินการได้มีการระบุไว้ใน 
ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาที่ ๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่  

๓. มติที่ประชุม รับทราบการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักนายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง เมื่อวันที่  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง ศจพ. โดยมีการแต่งตั้ง คจพ. เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ตามความจ าเป็น  เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ คจพ. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช ่วงว ัยอย ่างยั ่งย ืนตามหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๒ คณะ ได ้แก่ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีองค์ประกอบ 
หน้าที่และอ านาจ ดังนี้   

๒.๑ องค์ประกอบ 

๒.๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย               ประธานอนุกรรมการ 
๒.๑.๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย     อนุกรรมการ 
๒.๑.๓ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  อนุกรรมการ 
๒.๑.๔ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    อนุกรรมการ        
๒.๑.๕ ปลัดกระทรวงแรงงาน      อนุกรรมการ  
๒.๑.๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     อนุกรรมการ  
๒.๑.๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     อนุกรรมการ 
๒.๑.๘ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
๒.๑.๙ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการฯ แต่งตั้ง ไม่เกิน ๕ คน  อนุกรรมการ 
๒.๑.๑๐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ 
           และเลขานุการ 



๕ 
 

๒.๑.๑๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน     อนุกรรมการ 
          และเลขานุการ 
๒.๑.๑๒ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    อนุกรรมการ   
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๑๓ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน     อนุกรรมการ   
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๑๔ ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 

           และผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ หน้าที่และอ านาจ 

๒.๒.๑ ก าหนดแนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมทั้งบูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒.๒ บริหารจัดการระบบข้อมูลในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

๒.๒.๔ ก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่าง ๆ  

๒.๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย                 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบหมาย 

๓. ส าหรับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.)   
จะด าเนินการตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนช่วงวัย
อย่างย่ันยืน ควรก าหนดให้ ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม. รายงานผลการด าเนินการให้ คจพ. เป็นรายไตรมาส  
โดยควรมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งในส่วนของความก้าวหน้าในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และควรมีการก าหนดให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อตจพ.) 
ด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลจากรายงานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินการ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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๕. มติที่ประชุม  

๔.๑  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ตามข้ันตอนต่อไป 

๔.๒ เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (อตจพ.) ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ฯ เสนอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาลงนามภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามข้ันตอนต่อไป  

๔.๓ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  น าความเห็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ 
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที ่ประชุมทราบว่า จากการด าเนินงาน ศจพ. ที่ผ่านมา  
พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการที่ส าคัญคือ นิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์บางค าที่ใช้ 
ในการด าเนินการมีความหมายยากต่อความเข้าใจ ตลอดจนค าศัพท์บางค ามีการนิยามและจ ากัดความ
แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตีความ การท าความเข้าใจ และการด าเนินการ 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอ ค านิยามและค าจ ากัดความกลางของค าศัพท์ที่ใช้ในการด าเนินการ 
ของ ศจพ. โดยเฉพาะ ซึ่งมีหลักการจัดท าโดย (๑) อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อาทิ พระราชบัญญัติ
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละกระทรวงหรือกรมโดยตรง และค าศัพท์ที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามแนวทางการขับเคลื่อน ศจพ. ด้วยระบบ TPMAP (๒) ข้อมูลสนับสนุน (Data Driven) ที่อยู่บน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ 
โดย ฝ่ายเลขานุการฯ จะน านิยามและค าจ ากัดความมาวิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อให้ได้ซึ่งค านิยาม
ค าจ ากัดความกลางของค าศัพท์ที่ใช้ในการด าเนินการ ศจพ. โดยเฉพาะ รวมทั้ง ได้มีการน าค านิยาม
และค าจ ากัดความของค าศัพท์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/ 
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนิยามและค าจ ากัดความ หรือมีการเพ่ิมเติมนิยามและ
ค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)  เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาก าหนดค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ และให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช) จัดท าอภิธานศัพท์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศจพ. ต่อไป 
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๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

ค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ ควรพิจารณาปรับแก้ไขความหมายของค านิยามบางค าเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มีความครอบคลุมครบถ้วนมากยิ่งขึ้น อาท ิ

๓.๑ กลุ่มคนเปราะบาง ควรพิจารณาเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
(๑) เพ่ิม “พ่อเลี้ยงเดี่ยว” และ “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป  
(๒) เพ่ิม “ผู้ป่วยติดเตียง” ในกลุ่มผู้ทุพพลภาพ (๓) เพ่ิม “เด็กและเยาวชน” ในกลุ่มผู้ไม่มีอิสระ
เพียงพอในการตัดสินใจ และ (๔) เพ่ิม “คนเร่ร่อน” “คนไร้บ้าน” และ “คนขอทาน” ในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  

๓.๒ ความยากจน ควรระบุกลุ่มเป้าหมายของค าว่า “ยากจน” ของระบบให้ชัดเจน รวมทั้งควร
เพ่ิมเติมการระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดกลุ่มคนยากจนของระบบ 

๔. มติที่ประชุม  

๔.๑ เห็นชอบนิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศจพ. ตามที่  
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อขจพ.)  
เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการภายใต้ ศจพ. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค านิยามและค าจ ากัดความหรือการเพ่ิมเติม
ค านิยามและค าจ ากัดความของค าศัพท์อ่ืน ๆ  

๔.๒ มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าอภิธานศัพท์ เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศจพ. เพ่ือให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ยึดค านิยาม
และค าจ ากัดความของค าศัพท์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔.๓ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าความเห็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ ไปประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนา  

    คนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที ่ประชุมทราบว่า  ในคราวการประชุมคณะกรรมการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบกลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  รวมทั้งเห็นชอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย ๔ แนวทาง  ได้แก่ (๑) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP 
ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพ้ืนที่ในประเทศ (๒) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ (X-Ray) หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP (๓) 
ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนผ่านการจัดท านโยบาย มาตรการ การด าเนินงานที่เหมาะสม  
โดยใช้ระบบ TPMAP และ (๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ระบบ 
TPMAP และเห็นชอบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ มุ่งเน้นให้ประชากรในประเทศ
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สามารถอยู่รอด (Survival) พอเพียง (Sufficiency) และยั่งยืน(Sustainability) นอกจากนี้กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  ที่มอบหมายหน่วยงานของรัฐด าเนินการ 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการ 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง โดยการจัดท าโครงการจะต้องยึดแนวทางการด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งเห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่มีการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ 
(XYZ) โดยแผนพัฒนาภาคจะต้องพิจารณาเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๑๔๐ 
เป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการ และทรัพยากรของพื้นที ่ ที ่สามารถมีส่วนร่วม
สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย  

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ โดยใช้หลักการวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้  

๒.๑ Plan – แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
ได้อย่างแท้จริง ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ซึ่งจะเป็นการถ่ายระดับของ 
แผนระดับที่ ๑ ไปสู่แผนระดับที่ ๒ เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ ทั้งนี้ ฝ ่ายเลขานุการฯ  
ได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กับมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วง วัย 
ในเบื้องต้น พบว่า มีแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง ๖ แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ประเด็น (๑๑) 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็น (๑๕) 
พลังทางสังคม ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม และ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดย
มีเป้าหมายแผนย่อยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ แผนย่อย นอกจากนี้ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยังมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ  ๓ หมุด
หมายของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่อยู่ในระหว่างการยกร่าง
แผนฯ ประกอบด้วย หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

แนวทางการด าเนินการ  

มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุม



๙ 
 

ทุกมิติการพัฒนาและเป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

๒.๒ Do – ลงมือด าเนินการ เป็นการด าเนินการเพื่อให้มีการถ่ายระดับแผนระดับที่ ๒ สู่การจัดท าแผน
ระดับที่ ๓ (แผนปฏิบัติราชการด้าน แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี/รายปี แผนพัฒนาพ้ืนที่) และ
แปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยประกอบด้วยการด าเนินการ ๓ ขั้นตอน คือ การจัดท าแผน จัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน และการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ทุกการลงมือด าเนินการจะต้อง มีข้อมูลสนับสนุน 
(Data Driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based)  

๒.๒.๑ จัดท าแผน โดยจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามที่ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย  
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ โดยการ
ด าเนินการจัดท าแผนในระดับพื้นที่จะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ประสานแผนงานให้เกิดเป็น One Plan ทั้งนี้เพ่ือให้ประเด็นการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เกิดการพัฒนาที่มีความสอดคล้อง
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เกิดการถ่ายระดับของแผนพัฒนาในพ้ืนที่  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ น าไปสู่การด าเนินโครงการที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน จ าเป็นที่จะต้องก าหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยเป็น “วาระจังหวัด” เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการของ
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ต่อไป 

แนวทางการด าเนินการ 

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

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

๒.๒.๒ จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการ
จัดท าโครงการตามที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก าหนด  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ ๔ ขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการมองเป้าหมายการ
พัฒนาร่วมกันและการจัดท าโครงการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการ 
ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ (๓) การจัดล าดับ



๑๐ 
 

ความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ราย ๕ ปี และรายปี 

แนวทางการด าเนินการ  

๑) มอบหมายหน่วยงานในระดับพื้นที่จัดท าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพ่ือให้การบรรลุเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
โดยยึดแนวทางการจัดท าโครงการตาม มติ ครม. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ
เสนอขอรับงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 

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

๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลโครงการส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงว ัย และมอบหมาย ศจพ.จ. ประสานจังหวัดเพื ่อบรรจุโครงการ  
ส าคัญที่ผ่านการพิจารณาของฝ่ายเลขานุการฯ  เข้าในแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง/กรม และแผนปฏิบัติราชการ 

๔) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบาย (Gap Analysis)  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒.๒.๓ ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เป็นการลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่ง
ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ได้ 
โดยข้อมูลจากระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๒ พบว่า กลุ่มคนเป้าหมายของระบบ TPMAP จ านวน 
๙๘๓,๓๑๖ คน นั้น มีเพียง ๓๒,๓๓๐ คน หรือ ร้อยละ ๓.๒๙ ของจ านวนกลุ่มคนเป้าหมายฯ 
ที่มีการได้รับความช่วยเหลือลและบันทึกข้อมูลกลับเข้ามาในระบบ TPMAP 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่  ดังนี้ การเข้าใช้งาน 
ในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ของทั้ง ๗๖ จังหวัด 
พบว่า ผู้ที่เข้าใช้งานในระบบฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลไกการด าเนินการของ ศจพ. ยังไม่ครอบคลุม 
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา  การ
ขับเคลื่อนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการฯ อยู่ในระหว่างการ
เริ่มต้นของการด าเนินการและอาจไม่ทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนของการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน และการขับเคลื่อนการด าเนินการยังไม่เกิดการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินการ 

๑) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย ตามมติ คจพ. เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมส ารวจเพิ่มเติม



๑๑ 
 

และปรับปรุงข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน ของปี ๒๕๖๔  ในระบบ TPMAP และระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

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

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

๒.๓ Check-ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย จะต้องมีจัดท ารายงานเพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประกอบด้วย  
๒ รูปแบบ ดังนี้  

๒.๓.๑ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ ด้วยระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี/ราย ๕ ปี แผนปฏิบัติการด้าน... และแผน
อื่น ๆ ในระบบ eMENSCR รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการจังหวัด 
ที่จะต้องรายงานผลการด าเนินการ ตามมติของ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. นอกจากนี้ หน่วยงาน
ของรัฐต้องมีการรายงานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน (M๑ - M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ
ข้อมูล (M๗) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทางการด าเนินการ  

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

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

๒.๓.๒ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ ด้วยระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย 
(Logbook) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตาม
สถานะการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือของบุคคล/ครัวเรือน รวมถึงความก้าวหน้าของการ
เพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูลบุคคลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท า
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หลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระยะต่อไป 

แนวทางการด าเนินการ  

๑) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลายมิติ 
(MPI) เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลบุคคล/ครัวเรือน 
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ในระดับประเทศและพื้นที่ และแนวทาง  
ในการประเมินการหลุดพ้นจากความยากจนของบุคคล/ครัวเรือน 

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

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

๒.๔ Act - ปรับปรุงการด าเนินการ การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปประกอบการแก้ไขและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป  

แนวทางการด าเนินการ   

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

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

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ ขั้นตอนการลงมือด าเนินการ (Do) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ที่ผ่านมา ศจพ. ยังเผชิญ
ความท้าทายในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนา เนื่องจากอยู่ ในช่วงเริ่มต้นของ 
การด าเนินการ ส่งผลต่อความชัดเจนของแนวปฏิบัติในระดับพื้นที่ของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และ 
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ทีมปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ ยังไมไ่ดม้ีการจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงที่จะเข้ามาดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้
ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP อย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังไม่ได้มีการระบุและจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ไว้ในแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้การด าเนินการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่และการเต็มเติมข้อมูลของระบบแฟ้มบ้านพัฒนา
คนไทยมีความล่าช้า 

๓.๒ การบูรณาการร่วมกันในการด าเนินการ การด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจะต้องเป็นการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐ กลไกการด าเนินการ
ของ ศจพ. เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการด าเนินการลงพ้ืนที่ตั้งแต่กระบวนการของการเติมเต็มและ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Logbook รวมถึงควรพิจาณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
กับระบบ TPMAP โดยบูรณาการข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ บันทึกการขอความช่วยเหลือจากศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือวิเคราะห์
และประมวลผลให้เห็นสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ลักษณะบุคคล และมิติการพัฒนาต่าง ๆ 
ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงความต้องการและ
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ต่อไป 

๓.๓ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ จะต้องมีการถ่ายทอดและสื่อสารจากส่วนของ
นโยบายไปยังผู้ปฏิบัติงานให้ทั่วถึง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขจัดความยากจน
และความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการกระบวนการ
ด าเนินการ  

๓.๔ แนวทางการด าเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากข้อมูลของระบบ TPMAP ที่เป็นข้อมูล
ตัวชี้วัดตามดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ในเขตเมืองและ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีความครอบคลุมกลุ่มประชากรทั่วประเทศ และ
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ จึงควรพิจารณาจัดท าแนวทางการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร
เป็นการเฉพาะ  

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ
ของ ศจพ. ในทุกระดับต่อไป 

๔.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าความเห็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ ไปประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดตั้ง ศจพ. ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ 

ซึ่งประกอบด้วย ศจพ.จ. จ านวน ๗๖ ศูนย์ ศจพ. กทม. จ านวน ๑ ศูนย์ ศจพ.อ. จ านวน ๘๗๘ ศูนย์ 
ศจพ.ข. จ านวน ๕๐ ศูนย์ และทีมปฏิบัติการฯ จ านวน ๗,๒๔๕ ทีม รวมทั้งทีมพ่ีเลี้ยงที่จะมาดูแล
ช่วยเหลือบุคคล/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความอยากจน 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการจ าเป็นต้องมีงบประมาณ
ในการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในส่วนของงานธุรการ ค่าเบี้ยประชุม ศจพ. ในทุกระดับ ค่าเบี้ยเลี้ยง
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ในการลงพ้ืนที่ของทีมปฏิบัติการฯ และทีมพ่ีเลี้ยง ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการในระดับพ้ืนที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

งบประมาณการด าเนินงานของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ  ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการฯ ควรมีความชัดเจนของรูปแบบในการด าเนินการ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก รวมถึง
คู่มือที่จะด าเนินงานต่างๆ ต้องสอดคล้องกับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามวิธีการ
งบประมาณ เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม น าไปสู่ความส าเร็จเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการ
แก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้  ในเบื้องต้น 
มีข้อเสนอแนะด้านงบประมาณในการด าเนินงานของ ศจพ. ไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ต าบล/ปี หรือ 
คิดเป็น ๒๕๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ควรมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาหาแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. ทุกระดับเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. มติที่ประชุม   

๓.๑ เห็นชอบในหลักการแนวทางการด าเนินการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
ของ ศจพ.ในระดับต่างๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยเห็นผลเป็นรูปธรรม 

๓.๒ มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย หารือในแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ให้น าความเห็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ ในเรื่องกรอบวงเงินไปพิจารณา
ร่วมด้วย 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.  

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 

(นางสาวสรยา ยศยิ่งยง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 

 ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ความคืบหนา้การด าเนินการตามแนวทาง 

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพฒันาคน 
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  : ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัด

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(คจพ.) ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีติเห็นชอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒ นาเพ่ื อให้ ประชาชนสามารถ อยู่ รอด (survival) พอเพี ยง (sufficiency) และยั่ งยืน 
(sustainability) ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพ้ืนที่ในประเทศ (๒) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ (X-Ray) หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP (๓) ร่วมแก้ไข
และพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP (๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้
ระบบ TPMAP และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาระบบ TPMAP เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์
สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

๒.๑ แนวทางท่ี ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่
ในประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินการ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้  
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๒.๑.๑ ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ 

๑) การด าเนินการ  

สศช. ได้มีการจัดส่งหนังสือไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า หรือข้อมูลอ่ืนที่สามารถ
สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ที่ มีการจัดเก็บข้อมูล 
ด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
พัฒนาระบบ TPMAP และประมวลผลส าหรับการด าเนินการ
ออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนา
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึง
ประเด็นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยได้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สถานะของข้อมูล ดังนี้ 

QR Code หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูล 



๓ - ๓ 

ตารางแสดงสถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP 

ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ สศช.  
ขอความ

อนุเคราะห์ไปแต่
ยังไม่ได้รับข้อมูล 

 
 

หมายเหตุ 

ข้อมูลทีม่ีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั ระบบ 

TPMAP 

ข้อมูลที่อยู่
ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อมลู 

กระทรวงกลาโหม 
      

 

ข้อมูลก าลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 
(ไม่รวมข้อมูลเหล่าทัพ) 

   

√ 
  

 

กระทรวงการคลัง 
      

 

• ข้อมูลทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  
• ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

√ 
     

 

กระทรวงการต่างประเทศ 
     

√  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      
√ 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

      
 

• ข้อมูลคนพิการ  
• ข้อมูลผู้สูงอายุ 
• ข้อมูลเงินอุดหนุน 
• ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 
• ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 

 
 

   
√ 
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ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ สศช.  
ขอความ

อนุเคราะห์ไปแต่
ยังไม่ได้รับข้อมูล 

 
 

หมายเหตุ 

ข้อมูลทีม่ีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั ระบบ 

TPMAP 

ข้อมูลที่อยู่
ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อมลู 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

      
 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
      

 

ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และผลการวิจัย
จากระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

   

√ 

  
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     

√  

กระทรวงคมนาคม 
      

 

กรมขนส่งทางบก 
      

 

ข้อมูลทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ 
   

√ 

  
 

กรมเจ้าท่า 
      

 

ข้อมูลทะเบียนเรือ ค าประจ าเรือ และ
ประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือ 

   

√ 

  
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม        

ข้อมูลผู้ยื่นขออุปกรณ์การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารและเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

   
√ 

   

กระท รวงท รัพ ยากรธรรมช าติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม 

    
√ 

  

กระทรวงพลังงาน      
√ 
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ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ สศช.  
ขอความ

อนุเคราะห์ไปแต่
ยังไม่ได้รับข้อมูล 

 
 

หมายเหตุ 

ข้อมูลทีม่ีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั ระบบ 

TPMAP 

ข้อมูลที่อยู่
ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อมลู 
กระทรวงพาณิชย์ 

      
 

กรมการค้าระหว่างประเทศ 
      

 

ข้อมูลรายชื่อกิจกรรม ข้อมูลรายละเอียด
กิจกรรม และข้อมูลผู้ประกอบการ  

   
√ 

   

กระทรวงมหาดไทย 
      

 

กรมการปกครอง 
      

 

ข้อมูลทะเบียนราษฏร์  
√ 

     

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      

 

• ข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
• ข้อมูลเชิงลึกของชุมชน 

 

√ 

    
 

กรมการพัฒนาชุมชน 
      

 

•  ข้อมูล จปฐ. √ 

     
 

• ข้อมูล e-case การลงทะเบียนต้องการ
ความช่วยเหลือ และข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง 

   

√ 

  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      

 

ข้อมูลพนักงาน  
   

√ 

  
 

การประปานครหลวง 
      

 

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ าของประชาชน 
   

√ 

  
 

กระทรวงยุติธรรม 
    

√ 
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ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ สศช.  
ขอความ

อนุเคราะห์ไปแต่
ยังไม่ได้รับข้อมูล 

 
 

หมายเหตุ 

ข้อมูลทีม่ีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั ระบบ 

TPMAP 

ข้อมูลที่อยู่
ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อมลู 
กระทรวงแรงงาน 

      
 

ข้อมูลก าลังแรงงาน 
  

√ 

   
ข้อมูลไม่สดคล้องกับการใช้งาน

ของระบบ TPMAP 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
      

 

• ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
• ข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน  
• ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

แรงงาน 

   

√ 

  
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

 

ข้อมูลทะเบียนลูกจ้ างที่ยื่นค าร้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   

√ 

  
 

กระทรวงวัฒนธรรม 
     

√ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ        

ข้อมูลนักเรียนทุนเด็กยากจน  
√ 

     

ข้อมูลนักเรียน 
  

   

√ 

  
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

      
 

ข้อมูลผู้เรียน กศน. 
  

   

√ 

  
 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ สศช.  
ขอความ

อนุเคราะห์ไปแต่
ยังไม่ได้รับข้อมูล 

 
 

หมายเหตุ 

ข้อมูลทีม่ีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลที่ได้รับแล้วแต่ไม่
สามารถเชื่อมกบั ระบบ 

TPMAP 

ข้อมูลที่อยู่
ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อมลู 
ข้อมูลด้านสุขภาพ 

   
√ 

  
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
    

√ 

 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
      

 

ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง    
√ 

   

กรุงเทพมหานคร 
      

 

• ข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
ในระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
(e-case) 

• ข้อมู ลผู้ สู งอายุติ ด เดีย งและผู้พิ การ 
ในระบบ BMA Home Ward Referral 

   
√ 

   

กรมบัญชีกลาง 
     

√ 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
     

√ 
 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
      

 

สิทธิการรักษาพยาบาล 
 

√ 
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๒) จากข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ ส่งผลให้ ได้กลุ่มเป้าหมาย 
ในระดับพ้ืนที่ที่เร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มคน
เป้าหมายในระบบ TPMAP โดยในปี ๒๕๖๕ มีจ านวน ๑,๐๒๕,๗๘๒ คน เพ่ิมขึ้น 
๔๒ ,๔๖๖ คน จากปี ๒๕๖๒ ที่อยู่ที่  ๙๘๓,๓๑๖ คน และ (๒) กลุ ่มครัวเร ือน/
เปราะบาง โดยในปี ๒๔๖๒ มีจ านวนครัวเรือน/คนเปราะบางทั้งประเทศในระบบ TPMAP 
ทั้งสิ้น ๔,๑๐๔,๔๕๐ ครัวเรือน ๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน อย่างไรก็ตาม ส าหรับกลุ่มครัวเรือน/
เปราะบาง ในปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอข้อมูลดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) ข้อสังเกต 

(๑) ข้อจ ากัดด้ านกฎหมายที่ ส่ งผลให้ หน่ วยงานไม่สามารถสนับสนุนข้ อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้ 

(๒) ข้อจ ากั ด ในการให้ ความร่ วม มือของหน่ วยงาน ในการจั ดส่ งชุ ดข้ อมู ล 
ที่เก่ียวข้องและชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

๒.๑.๒ ข้อมูลระดับพื้นที่ 

๑) สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือน
และบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมกับบริบทของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเป็นข้อมูลระดับ
พ้ืนที่ที่ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติในระดับประเทศ
และระดับพ้ืนที่ (MPI) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๒ ชุด ได้แก่ แบบสอบถามระดับ
บุคคล และแบบสอบถามระดับครัวเรือน ซึ่ง สศช. ได้มีการทดสอบการเก็บข้อมูลแบบ
สอบเพ่ือการพัฒนาคน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนใน ๕ จังหวัด ได้แก ่
จังหวัดพิษณุโลก (ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย ต.หนองกุลา อ.บางระก า) จังหวัดสงขลา  
(ต. คอหงส์ และ ต.คลองอู่ตะเภา อ.เมืองหาดใหญ่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร) จังหวัดนครสวรรค์ 
(ทุกอ าเภอในจังหวัดนครสวรรค์ : ๑๔ อ าเภอ) กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย และ 
บางพลัด) ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ในการจัดเก็บข้อมลูในพ้ืนทีโ่ดยใช้แบบสอบถามดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓ - ๑) 



๓ - ๙ 

๒) สศช. ได้ด าเนินการประมวลข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามในระดับพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนา MPI โดยมีการก าหนดมิติความขัดสน ประกอบด้วย ๕ มิติการพัฒนา ได้แก่ 
(๑) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) มิติด้านการศึกษาและทักษะที่จ าเป็น  
(๓) มิติความขัดสนด้านสุขภาพ (๔) มิติด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕) มิติด้าน
การเข้าถึงความช่วยเหลือ ตามขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน  

                         (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓ – ๒)           

       ตัวอย่างการประมวลข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ 

 
 
  
 
 
 

จากกราฟข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ทุกครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจในจังหวัดนครสวรรค์
ไม่มีครัวเรือนใดผ่านขั้นการพัฒนาของการอยู่รอด ในขณะที่ครัวเรือนที่อยู่ในแขวง 
บางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ผ่านขั้นการอยู่รอด  
ซึ่งต้องพัฒนาให้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาขั้นนั้น ๆ และไปสู่ขั้นพอเพียงและยั่งยืนต่อไป 

๒.๑.๓ ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่)  

๑) การด าเนินการ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลระดับพ้ืนที่ ข้อมูลทาง
กายภาพ ศักยภาพในพ้ืนที่  จากหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์กับข้อมูลมิติความขัดสนและปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่  โดยมีข้อมูล 
ทางกายภาพที่รวบรวมได้เบื้องต้น ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) 
ข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ (สถานศึกษา สถานพยาบาล) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
แสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light) โดยได้น าเอาข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์
มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งมีข้อค้นพบ ดังนี้ 

(๑)  ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) เป็นข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป 
และปัญหาของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงชุมชน สะท้อนศักยภาพ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านใน ๗ มิติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพที่เล็กที่สุดส าหรับ 
การพัฒนาระดับครัวเรือน/บุคคล ชุมชน มีความคล้ายคลึงกับ มิติความขัดสน ๕ มิติ
ของ TPMAP โดยได้น าข้อมูล กชช .๒ค ในระดับตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ร่วมกับมิติ 
ความขัดสน ๕ มิติของ TPMAP เพ่ือสะท้อนศักยภาพการพัฒนาในระดับพื้นที่ พบว่า 
จังหวัดนครสวรรค์ ในพ้ืนที่ ต าบลท่าตะโก ต าบลพระนอน ต าบลวังใหญ่ จัดอยู่ใน
กลุ่มท่ีมีศักยภาพพ้ืนที่การพัฒนาต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 

 

ค่า MPI มาจากผลรวมคะแนนความยากจนหลายมิติ และ สัดส่วนคนจนต่อคนส ารวจ  ยิ่งมีค่าสูงแสดงถึงความรุนแรงของความยากจนสูง 
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การวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ในระดับตัวช้ีวดั 
            ร่วมกับมิติความขัดสน ๕ มิติของ TPMAP จ.นครสวรรค ์

(๒) ข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ (สถานศึกษา สถานพยาบาล)  สะท้อนการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ พิจารณาร่วมกับปัญหา ๕ มิติ
ใน TPMAP เพ่ือเป็นข้อมูลตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความ
หนาแน่นประชากรวัยเรียนต่อจ านวนโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา พบว่า ในจังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ ต าบลหนองปลิง 
ต าบลนครสวรรค์ตก ต าบลนครสวรรค์ออก มีสัดส่วนประชากรวัยเรียนต่อโรงเรียนสูง
ที่สุดตามล าดับ 

 

 

 

 

 

             

 

การวิเคราะหส์ัดส่วนโรงเรียนต่อจ านวนประชากรวัยเรียนในพื้นที่แตล่ะต าบล  
สีเข้มแสดงความหนาแน่นประชากรวัยเรยีนต่อโรงเรียนสูง 

(๓) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light) สะท้อนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมของ จั งหวัด
นครสวรรค์ ระหว่างปี ๒๕๕๕ กับปี ๒๕๖๔ พบว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีแสงสว่างเวลาในเวลากลางคืน จึงใช้แสงไฟเป็นข้อมูลใน
การสะท้อนศักยภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการพัฒนากระจุก
ตัวอยู่ในเขตเมืองและขยายตัวออกไปยังอ าเภอใหญ่เป็นส่วนมาก 
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                                           ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืนของ จ.นครสวรรค์ ปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๖๔ 

(๔) ตัวอย่างการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลทางกายภาพ 
(ศักยภาพในพื้นที่) ฝ่ายเลขานุการฯ น าข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)  
มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ และข้อมูลมิติความขัดสนของ 
TPMAP โดยเปรียบเทียบระหว่าง ต.หนองโพ อ.ตาคลี และ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์  
จ.นครสวรรค์ พบว่า ข้อมูลส่วนข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)  สอดคล้อง
กับข้อมูล TPMAP สรุปได ้ดังนี้ 

- ต.หนองโพ มีปัญหาหลักในด้านการศึกษาและทักษะที่จ าเป็น ประกอบกับข้อมูล 
กชช.๒ค พบว่า ต.หนองโพ มีระดับปัญหาความเป็นอยู่ในระดับ น้อย - ปานกลาง 

- ต.เขาชนกัน มีปัญหาหลักด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษาและทักษะที่
จ าเป็น สถานะทางสุขภาพ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และข้อมูลจาก กชช.๒ค 
พบว่า มีระดับปัญหาความเป็นอยู่ในระดับ ปานกลาง - มาก  

ความ
ม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ

การศึกษา
และทักษะท่ี

จ าเป็น

สถานะ
ทางสุขภาพ

คุณภาพ
ชีวิตความ

เป็นอยู่

การเข้าถึงบริการ
ความช่วยเหลือ

และมีส่วนร่วมใน

สถานศึกษา
สถาน  
พยาบาล

ต.หนองโพ อ.ตาคลี ๗,๒๘๔ คน ๔ คน ๑๔๗ คน ๑ คน ๓ คน ๐ คน ๘ แห่ง ๔ แห่ง
ต.เขาชนกัน อ.แมว่งก์ ๘,๖๑๕ คน ๔๗๖ คน ๒๑๖ คน ๑๗๔ คน ๑๑๘ คน ๒ คน ๓ แห่ง ๓ แห่ง

ข้อมูลจ านวนคนขัดสน TPMAP

พ้ืนท่ี
ประชากรส ารวจ 

TPMAP

ข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ
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- ข้อวิเคราะห์ 

• ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ มีข้อมูลตัวชี้วัด กชช.๒ค ในด้านการรวมกลุ่มของ
ชุมชนอยู่ในระดับมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตัวชี้วัด 
ด้านการท างานในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมีปัญหามาก สะท้อนให้เห็น
ถึงการไม่มีสถานประกอบในพ้ืนที่ ส่งผลให้ศักยภาพพ้ืนที่เกิดข้อจ ากัด ดังนั้น 
การด าเนินการในระยะถัดไปจึงควรส่งเสริมให้มีการต่อยอดการรวมกลุ่ม 
ให้มีการประกอบอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น 

• จากข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ จ านวนสถานศึกษา จ านวนสถาพยาบาล 
เทียบกับจ านวนประชากรในพ้ืนที่  และข้อมูลจ านวนคนขัดสน TPMAP 
สะท้อนว่าทั้ง ต.เขาชนกัน และ ต.หนองโพ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน (สถานศึกษา 
สถานพยาบาล) ในพ้ืนที่อาจยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ซึ่งในพ้ืนที่ 
ที่มีปัญหาคนขัดสนหลายมิติ  และในมิติปัญหานั้นมีจ านวนคนตกมิติ 
เป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

ทั้งนี้ การน าข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพ้ืนที่) สามารถน าไปประยุกต์ใช้
วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ตามมิติปัญหาของ TPMAP ควบคู่กับการชี้เป้า หาช่องว่าง
การพัฒนา/ช่องว่างเชิงนโยบาย และการด าเนินการต่าง ๆ และการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และประเทศ ต่อไป   

๒.๒ แนวทางท่ี ๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน (Knock 
Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤติสามารถอยู่รอด
และด ารงชีพอยู่ได ้ 

๒.๒.๑ การด าเนินการ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการประมวลผลการด าเนินการของ ศจพ. ในทุกระดับ 
และทีมปฏิบัติการฯ  จากระบบ Logbook (ข้อมลู ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕) พบว่า 

๑) การลงพื้นที่ เพื่อส ารวจข้อมูล  ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ  ได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้  (๑) ส ารวจครัวเรือนในระบบ Logbook แล้วทั้ งสิ้น ๔๗๗,๓๒๔ 
ครัวเรือน จากข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด ๑๒,๒๐๘,๙๑๓ ครัวเรือน และยังไม่ได้รับการ
ส ารวจ ๑๑,๗๓๑,๕๘๙ ครัวเรือน (๒) ส ารวจปัญหาของครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น 
๑๒๖,๗๕๙ ครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมเติมปัญหาที่ค้นพบจากการลงพ้ืนที่ เข้ามาในระบบ 
Logbook  และ (๓) การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
โดยได้มีการด าเนินการฯ ทั้งสิ้นจ านวน ๕๔,๐๗๙ คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ตกมิติ 
ความขัดสน ๔ มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้) จ านวน ๓๘ คน กลุ่มที่ตกมิติ
ความขัดสน ๓ มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้) จ านวน ๘๔ คน และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ตกมิติ
การพัฒนา จ านวน ๕๓,๙๕๗ คน 

๒) การเพิ่มเติมครัวเรือนใหม่ในระบบ Logbook ที่ได้จากการลงพื้นที่ ศจพ. ในทุกระดับ 
และทีมปฏิบัติการฯ  ได้มีการเพ่ิมเติมครัวเรือนใหม่ในระบบ Logbook จ านวนทั้งสิ้น 
๗,๒๐๕ ครัวเรือน โดย ๕ จังหวัดแรกที่มีการเพ่ิมครัวเรือนใหม่ในระบบฯ สูงสุด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร พัทลุง ตาก ปัตตานี และ สุราษฎร์ธานี ตามล าดับ  
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๒.๒.๒ ข้อสังเกต 

๑) สัดส่วนครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจคิดเป็นร้อยละ ๔ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
ในระบบ Logbook เนื่องจาก ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ๆ  อาจยังไม่ได้มี
การบันทึกข้อมูลในระบบ Logbook 

๒) การลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่ได้มีการจัดล าดับกลุ่มเป้าหมาย
วิกฤตที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็น
ลักษณะการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการสงเคราะห์ มากกว่าการพัฒนาที่ยังยืน 

๒.๓ แนวทางที่ ๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่านการจัดท า 
เชิงนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/แผนระดับที่ ๓ /โครงการ/การด าเนินการ 

๒.๓.๑ การด าเนินการ  

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่  ๒  
ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาและเป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ เพ่ือให้ ศจพ. 
ในทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผน โครงการ/
การด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ พบว่า การด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ๖ แผนแม่บทฯ  
และ ๑๓ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังภาพ 

๒) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการประมวลโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ผ่านมา  
จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๙,๘๒๒ 
โครงการ โดยจ าแนกตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้ ดังนี้ 
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รหัส
เป้าหมาย

ย่อย 
ชื่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการส าคัญ  

ปี 2565 
 

ปี 2566 
 

๑๑๐๑๐๑ 
ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

๕๐๙ ๕ ๔ 

๑๑๐๔๐๑ 

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญ ท่ีจะพัฒนาตนเองให้ เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ขอ ง โค ร งส ร้ า งอ าชี พ  แล ะความ ต้ อ งก ารขอ ง
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

๑,๙๖๕ ๑๔ ๑๐ 

๑๑๐๕๐๑ 
ผู้ สู งอายุมี คุณ ภาพชี วิต ท่ีดี  มีความมั่ นคงในชีวิต  
มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 

๒๙๒ ๑๓ ๐ 

๑๒๐๑๐๑ 

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 

๑๓,๕๕๙ ๒๕ ๑๘ 

๑๕๐๒๐๑ 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

๑๐๒ ๗ ๑ 

๑๕๐๒๐๒ ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๑๒๘ ๑๐ ๒ 

๑๖๐๑๐๑ 
ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น    

๖๑๘ ๑๖ ๑ 

๑๖๐๒๐๑ 
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓๘๗ ๔ ๐ 

๑๖๐๒๐๒ 
กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหน้ีสิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

๑๔๘ ๑ ๗ 

๑๗๐๑๐๑ 
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมขึ้น 

๗๒๘ ๑๑ ๓ 

๑๗๐๒๐๑ 
มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ใน ก า ร ให้ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

๙๙๔ ๒ ๐ 

๒๐๐๓๐๑ 
เปิ ด โอกาสให้ภ าคส่วนต่ าง ๆ  มีส่ วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

๓๔๑ ๓ ๒ 

๒๐๐๓๐๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน 

๕๑ ๑ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๒๒ ๑๑๒ ๔๘ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี ๓-๓) 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดท าโครงการ/การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ศจพ. ในทุกระดับ
จะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๘ 
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พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ (๓) การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้โครงการที่สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถ  
ให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขความอยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๓.๒ ข้อสังเกต 

๑) หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน 

๒) การจัดท าข้อเสนอโครงการ/การด าเนินการเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ค านึงถึง
การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

๓) การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/การด าเนินการ แก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย อาจจะยังไม่สอดคล้องกับมิติปัญหา ภูมิสังคม 
และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ 

๒.๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP 

๒.๔.๑ การด าเนินการ  

๑) สศช. ได้มีการลงพ้ืนที่ 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 
(เขตบางกอกน้อย และบางพลัด) สงขลา และนครสวรรค์  ร่วมกับหน่วยงานและภาคี
การพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามการด าเนินการขับเคลื่อน 
การด าเนินการของ ศจพ. ในระดับพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา
ทางการศึกษา รวมทั้งชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ศจพ. ทุกระดับในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการลงพื้นที ่ดังภาพ 
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๒) สศช. ได้ด าเนินการจัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง (ศจพ. Model) โดยมีต้นแบบ ศจพ. 
น าร่อง ดังนี้ (๑) ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ที่ด าเนินการทุกพ้ืนที่ในจังหวัด (๒) ต้นแบบบูรณาการถ่ายระดับจากอ าเภอ ได้แก่ 
พ้ืนที่ด าเนินการ อ.หนองกะท้าว  อ.บางระก า จังหวัดพิษณุ โลก (๓) ต้นแบบ 
ความร่วมมือสถาบันการศึกษาเข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
ด าเนินการทุกพ้ืนที่ในจังหวัด และ (๔) ต้นแบบความร่วมมือโดยภาคีร่วมพัฒนา 
ได้แก่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยในการคัดเลือกจัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง 
จะพิจารณาจากความพร้อมของพ้ืนที่  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีการด าเนินการ 
ลงพ้ืนที่ จังหวัดสระบุรี และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วม
ด าเนินการ ได้แก่ ศจพ. ระดับต่าง ๆ  ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ สถาบันพระปกเกล้า 
ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ธนาคารโลก สถาบันการศึกษา  
และภาคีพัฒนาในพื้นที่ 

๒.๔.๒ ข้อสังเกต 

๑) การด าเนิ นการของหน่ วยงานยั งคงเป็ นการด าเนิ นการติ ดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล ยังคงแยกส่วน (silo) ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกันของกลไก ศจพ. ในพ้ืนที ่

๒) หน่วยงานยังอาจยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 

๓. การขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป 

๓.๑ แนวทางที่  ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ  
และทุกพืน้ที่ในประเทศ  

๓.๑.๑ สศช. จะด าเนินการประสานข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ิมเติมและเผยแพร่เพ่ือใช้เป็นเป้าหมาย
การท างานในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

๓.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ ด าเนินการเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ 

๓.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน  หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน 
(Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP  

๓.๒.๑ สศช. ร่วมกับ NECTEC จะด าเนินการจัดท าจอแสดงผลเป้าหมายและการด าเนินการ 
(Dashboard) การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ 

๓.๒.๒ ศจพ. ทุกระดับด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับ
พ้ืนที่โดยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการท างานในระบบ TPMAP ในทุกขัน้ตอน 

๓.๓ แนวทางท่ี ๓ ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP  

๓.๓.๑ สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่จะด าเนินการจัดมหกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในบางกอกน้ อยโมเดล และด าเนินการจัดประชุม 



๓ - ๑๗ 

เชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาส ตร์ชาติ 
เพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบพุ่งเป้าต่อไป 

๓.๓.๒ ศจพ. ทุกระดับ โดยเฉพาะ ศจพ.จ. พัฒนาโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยพุ่งเป้าให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ อ่ืน ๆ 

๓.๔ แนวทางท่ี ๔ ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP  

๓.๔.๑ สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
โดยร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการจัดท าต้นแบบการด าเนินการขับเคลื่อน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และจัดท าระบบประมวลผล 
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการทั้งในระดับนโยบาย
และพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของภูมิสังคมต่อไป 

๓.๔.๒ ศจพ. ทุกระดับ น าเข้าข้อมูลการด าเนินการและสถานการณ์ต่างๆของการพัฒนาของคน
หรือครัวเรือนเพ่ือใช้ประกอบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามข้อเท็จจริง 
เชิงประจักษ์ท่ีต้องมีความแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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 แบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาคน - ระดับครัวเรือน 

แนะนำตัว และวัตถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ 

สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/หนู/ผม ชื่อ ...(ชื่อของผู้สัมภาษณ์)... พวกเรามาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์  พวกเรากําลัง
สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพชีวิตของท่านและสมาชิกในครัวเรือน ดิฉัน/หนู/ผม ขออนุญาตพูดคุยสอบถามข้อมูลของท่านและสมาชิกท่านอื่น ๆ  
ในครัวเรือน โดยการสัมภาษณ์จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 60-90 นาที ซ่ึงข้อมูลที่เราพูดคุยกันวันนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะใชส้ำหรับการศึกษาวิจัย และ
การออกแบบนโยบาย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนท ่านและคนไทยอีกหลายล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับปญัหา
ความต้องการมากที่สุด  

สำหรับในส่วนแรกนี้ จะเป็นการสอบถามข้อมูลของครัวเรือน ครอบคลุมเรื่องของจำนวนสมาชิก ที ่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย หนี ้สิน เงินออม และการได้รับ  
ความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ ค่ะ/ครับ หากท่านไม่ต้องการตอบคําถามข้อใด หรือหยุดการสัมภาษณ์ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา  ท่านมีข้อ
สงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ/ครับ หากท่านไม่มีขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์ค่ะ/ครับ 

หมายเหต ุ
1. ควรทำการสำรวจ ณ บ้านพกัอาศัยของผู้ถูกสัมภาษณ ์เพื่อที่จะได้สังเกตสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยได้ 
2. ขอดูทะเบียนบา้น เพื่อบันทึกเลขที่บ้าน ที่อยู่ ชื่อของสมาชิก และหมายเลขบัตรประชาชนของทุกคนในครัวเรือนได้ถูกต้อง 
3. สำรวจข้อมูลของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน หากสมาชิกทา่นใดไม่อยู่บา้น เป็นผูพ้ิการ หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถให้ข้อมลูได้ ให้หัวหน้าครัวเรือน บุคคลที่อาศัย

อยู่ในครัวเรือน หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลในครัวเรือนเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนได้ และในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนได้  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน  

HH001 หมายเลขครัวเรือน ......................................................  

HH002 สถานที่ตัง้ของครัวเรือน 
ชื่อหมู่บ้าน …………………………………….…….… บ้านเลขที่ …………………………….. หมู่ที่ …….…………………..  
ตรอก/ซอย ………………………………….…….………….… ถนน …………………………………………….…………………  
HH003 ตำบล/แขวง ……………………………………………………...……….  
HH004 อำเภอ/เขต ………………………………….………………………….…  
HH005 จังหวัด ……..………………………………..………….…..……………..  
HH006 รหัสไปรษณีย์ .…………………...……………………………………… 
HH007 ภาค ………….……….…………….............................................   
HH008 เขตการปกครอง        ในเขตเทศบาล     นอกเขตเทศบาล 

HH009 ชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………….………………….……….… 

HH010 สถานะของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ตอ้งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน หรอืได้รับความยินยอมจากบุคคลในครัวเรือนให้เป็นผู้ให้ข้อมูล)  
  หัวหน้าครัวเรือน                 (1)        บุคคลที่อาศัยในครัวเรือน        (2)            เพื่อนบ้าน                                               (3)  

             กำนัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้นำชมุชน   (4)        เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล       (5)            อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………..    (6) 

HH011 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน.....................................คน 

(จำนวนสมาชกิในครัวเรือน หมายถึง จำนวนสมาชกิทั้งหมดของครัวเรือน (มีชือ่อยู่ในทะเบยีนบ้านหรอืไม่ก็ได้) ที่อยูอ่าศัยในอยู่ในบา้น/ห้องเช่าเดียวกัน จัดหา 
หรือใช้ส่ิงอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาตกิ็ได้ แต่ไม่นับสมาชิกที่ไปทำงานที่อื่นและไม่กลับมา
พักนอนที่บา้น นานเกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมานับจากวันสัมภาษณ์)  

HH012 จำนวนสมาชิกตามทะเบียนบา้น ............................คน 

วันที ่28 มกราคม 2565 
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ส่วนที่ 2 สมาชิกในครัวเรือน (นับเฉพาะสมาชิกที่อยู่อาศัยจริง) 

ระบุรายละเอยีดทั้งหมดของสมาชิกที่อยู่อาศัยจริงภายในครัวเรือนที่ทำการสำรวจนี้ตามนยิามที่อา้งไว้ใน HH011 เท่านั้น 
รหัสสำหรบัความสมัพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนสำหรับระบุใน IN006:  
           หัวหนา้ครัวเรือน   (1)     สาม ีภรรยา                 (2)    บุตรที่ยังไม่สมรส           (3)     บุตรสมรสแล้ว                          (4)          บุตรเขย สะใภ้         (5)    บุตรของบุตร                   (6)  
           พ่อ/แม ่             (7)    พอ่แม่ของคู่สมรส          (8)    พี่หรือนอ้ง                   (9)        พีเ่ขย น้องเขย พี่สะใภ ้น้องสะใภ้   (10)       ลุง ป้า น้า อา         (11)         บตุรของพี่ บุตรของน้อง      (12)  
           ญาติอื่น ๆ  อาทิ เหลน โหลน หรือญาติห่าง ๆ         (13)   บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรม  (14)     ลูกจ้าง คนรับใช้                       (15) 
 

IN001 
ลำดับที่ใน
ครัวเรือน 

IN002 
คำนำหน้าชื่อ 
เด็กชาย (1) 
เด็กหญิง (2) 

นาย (3) 
นาง/นางสาว (4) 

IN003 
เลขประจำตัวประชาชน 

- กรณีไม่มีเลขบัตรประชาชนให้ใส่เลข
ประจำตัวบุคคล 

- กรณีไม่มีเลขบุคคลให้ใส่ 
0000000000000 

- กรณีไม่ทราบให้เว้นวา่ง 

IN004 
ชื่อ-สกุล 

IN005 
เพศ 

ชาย (1) 
หญิง (2) 

อื่น ๆ (3) โปรดระบุ… 

IN006 
ความสัมพันธ์กับ
หัวหน้าครัวเรือน 
ระบุเป็นเลขรหัส 

IN007 
วันเดือนปีเกิด 

(พ.ศ.) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านกายภาพและระบบสาธารณูปโภคของครัวเรือน 

3.1 ลักษณะของที่อยู่อาศัย 

HH013 ประเภทที่อยู่อาศัย 

ที่อยู่อาศัยหรือบา้นพักของท่าน 
มีลักษณะเป็นอยา่งไร  

 บ้านเด่ียว  (บา้นที่ไม่มีผนังส่วนใดติดกับบ้านหลังอื่น หรือ มพีื้นที่วา่งรอบตัวบ้าน)                                      (1)                                                                                                                           
 ห้องแถว/ตกึแถว/อาคารพาณิชย ์                                                                                              (2) 
 ทาวน์เฮ้าส์/บา้นแฝด                                                                                                             (3)    
 ห้องชุด (บ้านเช่า อพาร์ทแม้น แฟลต หรือคอนโดมิเนียม)                                                                  (4) 
 เพิงพักพิงชั่วคราว                                                                                                                (5) 
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..........................................................................................                                              (6) 

HH014 สถานภาพการครอบครอง 
ที่อยู่อาศัย 

ท่านและสมาชกิในครัวเรือนมีบ้าน 
และที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่  

(เลือกเพียง 1 ข้อ)  
 

  ไม่มีบ้านพกัอาศัยเป็นหลักแหล่ง (เช่น อาศัยตามที่สาธารณะเพื่อพกัแรม)                                               (1) 
  อาศัยอยูก่ับผู้อื่น (ฐานะผู้อาศัย)                                                                                               (2) 
  เช่าบ้านอยู ่                                                                                                                       (3) 
  อาศัยในบา้นพกัสวัสดิการตามสิทธทิี่ตนเอง หรือสมาชิกในครัวเรือนได้รับ                                               (4) 
  อาศัยหรือปลูกบ้านในที่ดินผู้อื่น อาทิ ญาต ิที่ดินสาธารณะ ที่ดินของหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนสถาน   (5) 
  มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (หมายถึงมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน) แต่อยู่ระหวา่งการผ่อนชำระ            (6)                                                                                                                                                                         
  มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (หมายถึงมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน) แต่ติดจำนอง หรือค้ำประกัน           (7)                                                                                                       
  มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (หมายถึงมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน) โดยไม่ต้องผ่อนชำระ และไม่ติดจำนอง

หรือค้ำประกัน                                                                                                                   (8) 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ……………………………………………………………………………….                                             (9) 

HH015 สภาพของที่อยู่อาศัย  
(เลือกเพียง 1 ข้อ โดยผู้สัมภาษณ์
สามารถประเมินได้ด้วยตนเองจาก
สภาพบา้นพักอาศัยทีพ่บเห็น) 

  บ้าน/อาคาร/ห้องเช่า ที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่มีความปลอดภยั หรือใช้วัสดกุ่อสร้างประเภทไม่คงทนถาวร เช่น  
ไม้อัด ไม้ไผ่ หลังคามุงจาก ผ้าใบ หรือวสัดุตามธรรมชาติ หรือไม่ได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมมากกวา่ 20 ปี          (1)                                                                       
  บ้าน/อาคาร/ห้องเช่า ที่ใช้วัสดุแข็งแรงปานกลาง เช่น ไม้ หลังคามุงสังกะส ีหรืออาจมีลักษณะคร่ึงปูน ครึ่งไม้  
หรือมีการปรับปรุงและซ่อมแซมบา้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในช่วงระยะเวลา 10 - 20 ป ี                           (2)  
  บ้าน/อาคาร/ห้องเช่า ที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และใช้วัสดุทนทาน เช่น ปูน อิฐบล็อก เหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง 
หลังคาเมทัลชีท หรือมีการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี  (3)     

HH016 จำนวนห้องในที่อยู่อาศัย 

นับจำนวนห้องที่กั้นเป็นสัดส่วนชัดเจน 
โดยไม่นับรวมห้องน้ำ 

จำนวน ……………………… ห้อง 

3.2 สุขลักษณะของที่อยู่อาศัย  

HH017 บ้านที่อยู่อาศัยมีห้องน้ำทีป่ิดมดิชิด ปลอดภัย และอยู่ในตัวบ้าน ใช่หรอืไม ่      ใช ่                (1)            ไม่ใช ่                 (2) 

HH018 บ้านที่อยู่อาศัยมีระบบระบายน้ำได้ดี ไม่มีท่ออุดตัน และไม่มีน้ำขัง ใชห่รือไม่      ใช ่                (1)            ไม่ใช ่                 (2) 

HH019 บ้านที่อยู่อาศัยสามารถถ่ายเท และระบายอากาศได้ดี ใช่หรือไม่      ใช ่                (1)            ไม่ใช ่                 (2) 

HH020 บ้านที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า นำกลับไปใช้ประโยชนใ์หม่  
หรือสะดวกตอ่การกำจัด ใช่หรือไม่ 
 

     ใช ่                (1)            ไม่ใช ่                 (2) 
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3.3 ระบบสาธารณปูโภคของที่อยู่อาศยั 

HH021 ครัวเรือนของท่านมีไฟฟ้าใช้
หรือไม่  
 

 ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้แสงสว่างอื่น อาทิ เทียน ตะเกยีง แบตเตอรี่ เครื่องปั่นไฟ โซลาร์เซลล์)                              (1)    
 มีไฟฟ้าใช้ แต่ต้องจา่ยผา่นเพื่อนบ้าน/เอกชน/คนกลาง                                                                    (2)                                                                      
 มีไฟฟ้าใช้ และสามารถชำระค่าไฟโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ (การไฟฟา้นครหลวง / การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค)    (3)                                                                              

HH022 น้ำสำหรับการอปุโภค (น้ำใช้) 
มาจากแหล่งใด 

 

 น้ำจากระบบประปา (นครหลวง ภมูิภาค หมู่บา้น ต่อพ่วงคนอื่น)                                                        (1)   
 น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บนำ้ น้ำฝน บาดาล)                                       (2)   
 ซ้ือน้ำ (น้ำถัง น้ำขวด ตู้กดนำ้)                                                                                                (3)   

HH023 น้ำสำหรับการบริโภค (น้ำดื่ม) 
มาจากแหล่งใด 

 

 น้ำจากระบบประปา (นครหลวง ภมูิภาค หมู่บา้น ต่อพ่วงคนอื่น)                                                        (1)   
 น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บนำ้ น้ำฝน บาดาล)                                       (2)   
 ซ้ือน้ำ (น้ำถัง น้ำขวด ตู้กดนำ้)                                                                                                (3)   

HH024 ครัวเรือนของท่านใช้เชื้อเพลิง
ประเภทใดเป็นหลักในการประกอบ
อาหาร  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  แก๊สหุงต้ม (LPG)                                     (1)         ไฟฟา้                                                  (2)            
  เศษพืช/หญ้า/ฟาง/กองไม้ใบหญ้า                  (3)        ถ่าน/ไม้ฟืน                                            (4)          
 อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………..                                                              (5)                   

3.4 การเข้าถึงและใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 

HH025 ครัวเรือนของท่านสามารถ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
หรือไม่   

 

  ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยเนื่องจากไม่มีเครือข่ายรองรับ                               (1) 
  ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยเนื่องจากไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ                          (2) 
  ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยเนื่องจากไม่ต้องการใช้งาน                                  (3)                                                 
  เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยจาก Wifi ส่วนตัว                                                          (4) 
  เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยจาก Wifi สาธารณะ                                                       (5) 
  เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ                                             (6) 
  เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยได้มากกว่า 1 ช่องทาง                                                    (7) 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ...........................................................................................                                           (8) 

HH026 สมาชิกในครัวเรือนม ี
การใช้งานอินเทอร์เน็ตกี่คน 

หากไม่มีให้ใส่ “0” และข้ามไปตอบ
คำถามส่วนที่ 4 สถานะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน 

 จำนวนสมาชิกที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต …………………………… คน 

โปรดระบุอุปกรณ์ที่ใช้และ 
จำนวนเครื่องที่ใช้งาน  
(รวมทั้งหมดในครัวเรือน) 

หากไม่มีให้ใส่ “0” 
 

  HH027 โทรศัพท์มือถือ                                                               จำนวน ....................... เครื่อง                                                
  HH028 แท็บเล็ต                                                                       จำนวน ................ ....... เครื่อง                                                      
  HH029 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                                          จำนวน ....................... เครื่อง      
  HH030 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค                                                         จำนวน ........................ เครื่อง   
  HH031 อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................  HH032  จำนวน ....................... เครื่อง 

HH033 โปรดระบุวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เพื่อการศึกษา/เรียนรู้/ค้นคว้าหาขอ้มูลที่จำเป็น                                                                           (1) 
  เพื่อการทำงาน/ประกอบอาชีพ/หารายได้                                                                                  (2) 
  เพื่อความบันเทิง                                                                                                               (3)                                                                                                                  
  เพื่อเข้าถึงบริการ/ความชว่ยเหลือของรัฐ                                                                                   (4) 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ..........................................................................                                                       (5) 
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ส่วนที่ 4 สถานะทางเศรษฐกจิของครัวเรือน 

4.1 ค่าใช้จา่ยอุปโภคบริโภคของครัวเรือน  

ครัวเรือนของท่านมีรายจา่ย 
แต่ละเดือนเท่าไหร่  
(รวมค่าใช้จ่ายของสมาชิกทกุคน 
ในครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน) 

หากไม่มีให้ใส่ “0” 

HH034 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (อาท ิอาหาร ขนม เครื่องดื่ม นม)                         ……………………….. บาท/เดือน                                                                                       
HH035 ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค (อาท ิอุปกรณ์ทำความสะอาด สบู่ ยาสฟีัน ยาสระผม ที่ใช้ร่วมกันในครัวเรือน)              
                                                                                                    ……………………….. บาท/เดือน                                                                                                                                 
HH036 ค่าน้ำ                                                                                       ……………………….. บาท/เดือน                                                                                       
HH037 ค่าไฟ                                                                                       ……………………….. บาท/เดือน                                                                                       
HH038 ค่าเช้ือเพลิง (อาท ิแก๊สหุงต้ม ถ่านไม้ และฟืน)                                       ……………………….. บาท/เดือน                                                                                       
HH039 ค่าเช่าบ้าน                                                                                 ……………………….. บาท/เดือน                                                                                       
HH040 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ                                                              ……………………….. บาท/เดือน 
HH041 ค่าโทรศัพท์บ้าน                                                                           ……………………….. บาท/เดือน 

ครัวเรือนของท่านมีรายจา่ยด้าน
การศึกษาเท่าไหร ่
(รวมของสมาชิกทุกคน 
ในครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน) 

หากไม่มีให้ใส่ “0” 

HH042 ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าบำรุงการศึกษา    …………………………………………  บาท/ปีการศึกษา                  
HH043 ค่าเครื่องแบบ (ทุกประเภทที่กำหนด)                         ………………………………………….  บาท/ปกีารศึกษา                       
HH044 ค่าสมุดหนังสือ/อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ                       …………………………………………… บาท /ปีการศึกษา                  
HH045 ค่าขนม/อาหารไปโรงเรียน                                     …………………………………………… บาท/วัน                                                
 

4.2 เงินออมของครัวเรือน 

HH046 ครัวเรือนของท่านมีเงินออมรวมทั้งสิ้นประมาณกี่บาท  
(เงินออมทั้งหมดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนจากทกุช่องทาง 
การออม รวมทรัพย์สินตา่ง ๆ ดว้ย) 

หากไม่มีเลยให้ใส่ “0”  

 รวมเงินออมทั้งหมด ……………………. บาท 

ท่านออมเงินผ่านช่องทางไหนบ้าง 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกี่บาท 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 HH047 เงินสด และทรัพย์สิน (อาทิ ทอง เพชร พลอย ของสะสมที่มีมูลค่า)            ……………………….. บาท  
 HH048 เงินฝากกับสถาบันการเงิน (ธนาคาร บริษัทประกัน)                              ……………………….. บาท  
 HH049 เงินฝากกับกองทุนหมู่บา้น สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์กองทุนชุมชน             ……………………….. บาท 
 HH050 พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ (อาทิ ออมสิน ธกส.)                          ……………………….. บาท  
 HH051 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)                                                     ……………………….. บาท 
 HH052 ฌาปนกิจสงเคราะห์                                                                    ……………………….. บาท 
 HH053 การออมอื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………   HH054  ……………………….. บาท 

HH055 หากเกิดภาวะวิกฤตหรือกรณีฉกุเฉินซ่ึงทำให้ท่านไม่มีรายได้เข้ามาเลย  
ทั้งรายได้จากการประกอบอาชพี และรายได้จากสวัสดิการของรัฐ  
ท่านคิดว่าเงินออมที่ท่านมีอยู่ จะสามารถใช้จ่ายเพื่อยังชีพทั้งครัวเรือนได้ต่อไป 
อีกกี่เดือนโดยไม่ต้องกู้ยืมหรือขอความชว่ยเหลือจากผู้อื่น  

หากไม่มีรายได้สามารถยังชีพต่อได้อีก ………………………………. เดือน 
 

4.3 หนี้สินของครัวเรือน 

HH056 ครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่  
(หนี้สินคงค้างทั้งหมดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน) 

  มี  (ข้ามไปตอบคำถามข้อแหล่งสินเชื่อ)                                 (1)                 
  ไม่มี                                                                           (2) 
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HH057 หากไม่มีหนี้สิน  
โปรดระบุเหตุผล  
 

  ไม่มีหลักทรัพย์/บุคคลค้ำประกัน                                                                                              (1) 
  ไม่มีความสามารถในการชำระคืน                                                                                             (2) 
  ไม่ต้องการเป็นหนี้/ไม่มีความจำเปน็ในการก่อหนี ้                                                                          (3)                                 
  อื่น ๆ โปรดระบุ ……………….……………..                                                                                      (4) 

หากมีหนี้สิน โปรดระบุแหล่งสินเช่ือ  
และจำนวนเงินกู้ของทั้งครัวเรือน  
โดยเงินกู้ให้นับหนี้สินที่ยังคงค้าง 
ชำระทั้งหมด รวมดอกเบี้ย  

หากผู้ถกูสัมภาษณ์ตอบยอดการ 
แบ่งชำระเป็นรายวัน/รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ราย 6 เดือน หรือ  
รายปี ให้ผู้สัมภาษณ์คำนวณเป็น
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

  เครือข่ายส่วนตัว อาทิ ญาติ/เพื่อน/เพื่อนบ้าน                HH058  หนี้สินคงค้าง……………………….. บาท  
                                                                            HH059  แบ่งชำระคืน …………………..….. บาท/เดือน 
  กองทุนการเงินของชุมชน (สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มกองทุน)   
                                                                             HH060  หนีส้ินคงค้าง……………………….. บาท 
                                                                             HH061  แบ่งชำระคืน ……………..……….. บาท/เดือน 
  กองทุนการเงินที่รัฐสนับสนุน (กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน อื่น ๆ)    
                                                                             HH062  หนี้สนิคงค้าง……………………….. บาท 
                                                                             HH063  แบ่งชำระคืน …………..………….. บาท/เดือน 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)                    HH064  หนีส้ินคงค้าง……………………….. บาท 
                                                                             HH065  แบ่งชำระคืน ………………..…….. บาท/เดือน 
  ธนาคารพาณิชย ์(รวมทุกแห่ง)                                   HH066  หนี้สนิคงค้าง……………………….. บาท 
                                                                             HH067  แบ่งชำระคืน ……………..……….. บาท/เดือน 

         สถาบันการเงินเอกชน (ไฟแนนซ์/บัตรกดเงินสด/บัตรผ่อนชำระสินค้า)   
                                                                                    HH068  หนี้สินคงค้าง……………………….. บาท 
แบ่ง                                                                               HH069  แบ่งชำระคืน …..………………….. บาท/เดือน 
         ร้านค้าอุปโภค บริโภค และปัจจัยการผลิต (อาทิ ปุย๋ ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่น ๆ)   
                                                                                    HH070  หนี้สินคงค้าง……………………….. บาท 
แบ่ง                                                                               HH071  แบ่งชำระคืน …..………………….. บาท/เดือน 
         เงินกู้นอกระบบ                                                     HH072  หนี้สินคงค้าง……………………….. บาท  
แบ่                                                                                 HH073  แบ่งชำระคืน ………..…………….. บาท/เดือน 
         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)                         HH074  หนี้สินคงค้าง……………………….. บาท  
แบ่                                                                                 HH075  แบ่งชำระคืน ………..…………….. บาท/เดือน  

   แหล่งเงินอื่น ๆ HH076  โปรดระบุ.....................................   HH077  หนี้สินคงค้าง……………………….. บาท 
                                                                              HH078 แบ่งชำระคืน ………..…………….. บาท/เดือน 

HH079 โปรดระบวุัตถุประสงค์ 
ของการก่อหนี ้

หากมีหนีจ้ากหลายแหล่ง  
ให้ระบุวัตถุประสงค์การกูย้ืม 
ของหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดที่ท่านม ี
 
 
 
 
 
 

  ใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค ซ้ือ/เช่าซ้ือบ้าน และ/ หรือที่ดิน                                                                 (1) 
  ใชเ้พื่อลงทุนประกอบอาชีพ เช่น ซ้ือรถเข็นขายสินค้า ซ้ืออุปกรณ์ทำอาหาร เดืนทางไปต่างประเทศ                (2) 
  ใชเ้พื่อซ้ือ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง                                                       (3) 
  ใชเ้พื่อการรักษาพยาบาล                                                                                                       (4) 
  ใชเ้พื่อการศึกษา                                                                                                                 (5) 
  ใชเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ                                                                                                           (6) 
  ใชเ้พื่อชำระหนี้เก่าที่คงค้าง                                                                                                     (7) 
  ใชเ้พื่อกิจกรรมทางสังคม อาทิ งานบวช งานแต่ง งานศพ                                                                  (8)   
  ใชเ้พื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................................................                     (9) 
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4.4 การถือครองทรัพย์สินของครัวเรือน 

HH080 ครัวเรือนของท่านถือครอง
ทรัพย์สิน ประเภททีด่ิน หรือไม่  
(รวมทั้งครัวเรือน) 

   ม ี(หากมี โปรดให้ขอ้มูลเพิ่มเติม)                                                                                             (1)          
   ไม่มี (ขา้มไปตอบคำถามข้อทรัพยส์ินยานพาหนะ)                                                                         (2) 

กรณีถือครองทรัพย์สินประเภททีด่ิน 
สำหรับการอยู่อาศัย  

หากมีโปรดระบุประเภทของที่ดิน  
จำนวนแปลง และขนาดพื้นที่รวม  
พร้อมทั้งระยะเวลาที่ครอบครอง 

ในกรณีที่ดินแปลงเดยีวกันใช ้
เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ  
ให้ประมาณการพื้นที่สำหรับ 
อยู่อาศัยคร่าว ๆ 

  HH081 โฉนดที่ดิน (น.ส.4)             …….. แปลง   HH082 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                        HH083 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ปี                                               
      HH084 น.ส.3/น.ส.3 ก./น.ส.3 ข.     …….. แปลง   HH085 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH086 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH087 ส.ค.1/ส.ค.2/ส.ค.3             …….. แปลง   HH088 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH089 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH090 ส.ป.ก.4-01                     …….. แปลง   HH091 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH092 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH093 น.ส.2 (ใบไต่สวน)              …….. แปลง   HH094 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH095 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH096 น.ส.5 (ใบจอง)                  …….. แปลง   HH097 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา               
                                                                        HH098 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH099 สทก. (สิทธิทำกิน)              …….. แปลง   HH100 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา          
                                                                      HH101 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ปี  
      HH102 ภ.บ.ท.5 (ภาษีบำรุงท้องที่)    …….. แปลง   HH103 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา   
                                                                      HH104 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH105 น.ค.3 (เขตนิคมสร้างตนเอง)  …….. แปลง   HH106 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา  
                                                                      HH107 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH108 ไม่มีเอกสารสิทธิ ์               …….. แปลง   HH109 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา  
                                                                      HH110 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี

กรณีถือครองทรัพย์สินประเภททีด่ิน 
สำหรับการประกอบอาชีพ อาทิ 
เกษตรกรรม ปศุสัตว ์อุตสาหกรรม 
หากมีโปรดระบุประเภทของที่ดิน 
จำนวนแปลง และขนาดพื้นที่รวม  
พร้อมทั้งระยะเวลาที่ครอบครอง 

ในกรณีที่ดินแปลงเดยีวกันใช ้
เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ  
ให้ประมาณการพ้ืนที่สำหรับ 
ประกอบอาชีพคร่าว ๆ 

  HH111 โฉนดที่ดิน  (น.ส.4)            …….. แปลง   HH112 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                        HH113 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ปี                                               
      HH114 น.ส.3/น.ส.3 ก./น.ส.3 ข.     …….. แปลง   HH115 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH116 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH117 ส.ค.1/ส.ค.2/ส.ค.3             …….. แปลง   HH118 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH119 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH120 ส.ป.ก.4-01                     …….. แปลง   HH121 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH122 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH123 น.ส.2 (ใบไต่สวน)              …….. แปลง   HH124 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา    
                                                                      HH125 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH126 น.ส.5 (ใบจอง)                  …….. แปลง   HH127 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา               
                                                                        HH128 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH129 สทก. (สิทธิทำกิน)              …….. แปลง   HH130 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา          
                                                                      HH131 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ปี  
      HH132 ภ.บ.ท.5 (ภาษีบำรุงท้องที่)    …….. แปลง   HH133 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา   
                                                                      HH134 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH135 น.ค.3 (เขตนิคมสร้างตนเอง)  …….. แปลง   HH136 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา  
                                                                      HH137 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี
      HH138 ไม่มีเอกสารสิทธิ ์               …….. แปลง   HH139 พื้นที่รวม ……..………..….. ตารางวา  
                                                                      HH140 ระยะเวลาในการครอบครอง …….. ป ี



 8 

ครัวเรือนของท่านถือครองทรัพย์สิน 
ประเภทยานพาหนะ หรือไม่  
(รวมทั้งครัวเรือน) 

หากมี โปรดระบุจำนวน  
พร้อมทั้งระบุอายกุารใช้งาน 
หรือระยะเวลาที่ครอบครอง  
 

ในกรณีที่มีมากกวา่ 1 คัน 
ให้ระบุอายุการใช้งานของ 
ยานพาพาหนะที่ซ้ือมาล่าสุด   

หากไม่มีใส่ “0” 

 

  HH141 รถจักรยาน…….. คัน                                              HH142 อายกุารใช้งาน …….. ป ี   
      HH143 รถจกัรยานยนต์ (รถเครื่อง) …….. คัน                            HH144 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH145 รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) …….. คัน                 HH146 อายุการใช้งาน …….. ปี    
      HH147 รถยนต์ขนาดเล็ก (สามล้อ รถอีแต๋น รถกระป๊อ) …….. คัน    HH148 อายุการใช้งาน …….. ปี     
      HH149 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถตู้) …….. คัน                   HH150 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH151 รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ) …….. คัน                      HH152 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH153 รถบรรทุกขนาดกลาง (4-6 ล้อ) …….. คัน                        HH154 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH155 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ ขึ้นไป) …….. คัน                  HH156 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH157 รถบัส …….. คัน                                                    HH158 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH159 เรือพาย (ไม่ใช้เครื่องยนต์) …….. คัน                             HH160 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH161 เรือยนต์ …….. คัน                                                 HH162 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH163 รถขุด/รถแบคโฮ/รถแม็คโคร …….. คัน                           HH164 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH165 รถแทรกเตอร ์…….. คัน                                           HH166 อายุการใช้งาน …….. ป ี
      HH167 รถไถ/รถเกี่ยวนวดขา้ว/รถดำนา ………. คัน                      HH168 อายกุารใช้งาน …….. ป ี
      HH169 รถสำหรับการทำเกษตรกรรม อื่น ๆ …….. คัน                  HH170 อายกุารใช้งาน …….. ป ี
      HH171 อื่น ๆ โปรดระบุ ................................... HH172 …….. คัน    HH173 อายุการใช้งาน …….. ป ี

ครัวเรือนของท่านถือครองทรัพย์สิน 
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช ้
ในครัวเรือนหรือไม่  
(รวมทั้งครัวเรือน) 

หากมี โปรดระบุจำนวน  

หากไม่มีใส่ “0” 

       HH174 โทรทัศน์ (ทีวี) …………… เครื่อง            HH175 วิทยุ …………… เครื่อง          
       HH176 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า …………… เครื่อง        HH177 ตู้เย็น …………… เครื่อง                
       HH178 พัดลม …………… เครื่อง                     HH179 เครื่องปรับอากาศ (แอร์) …………… เครื่อง 
       HH180 เครื่องซักผ้า …………….. เครื่อง             HH181 เตารดี …………… เครื่อง        
       HH182 กาต้มน้ำไฟฟ้า …………… ใบ                HH183 เตา/กระทะไฟฟ้า …………….. เครื่อง                             
       HH184 เตาอบ/ไมโครเวฟ …………… เครื่อง       HH185 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (ปั๊มน้ำ) …………… เครื่อง                    
       HH186 เครื่องทำน้ำอุ่น …………….. เครื่อง         HH187 เครื่องฟอกอากาศ …………….. เครื่อง                            
       HH188 เครื่องดูดฝุ่น …………… เครื่อง              HH189 เครื่องพิมพ์/แสกนเนอร์ …………….. เครื่อง              
       HH190 เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต …………….. เครื่อง 
       HH191 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. HH192 ............…... เครื่อง  

ครัวเรือนของท่านถือครองทรัพย์สิน 
ประเภทสัตว ์หรือไม่   

หากมี โปรดระบุจำนวน  
(รวมทั้งครัวเรือน โดยนับเฉพาะ 
สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เชิงพาณิชย์ หรือ
การเลี้ยงสัตว์ ที่กอ่ให้เกิดรายได้ ไม่
นับกรณีเป็นสัตว์เล้ียง)  

หากไม่มีใส่ “0” 

      HH193 โคเนื้อ …………….. ตัว                        HH194 โคนม …………….. ตัว                        
      HH195 ควาย …………….. ตัว                         HH196 แพะ …………….. ตัว                              
      HH197 แกะ …………….. ตัว                          HH198 หมู …………….. ตัว                               
      HH199 ไก่ …………….. ตัว                            HH200 เป็ด …………….. ตัว                        
      HH201 หา่น …………….. ตวั                          HH202 ม้า/ลา/ล่อ …………….. ตัว 
      HH203 สุนัข …………….. ตัว                          HH204 แมว …………….. ตัว      
      HH205 นก …………….. ตวั                            HH206 ปลา …………….. ตัว                     
      HH207 อื่น ๆ โปรดระบุ ……….…………..…………..…..  HH208 …………….. ตัว     
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ส่วนที่ 5 การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมและความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต 

5.1 สวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ครัวเรือนของท่านได้รับสวัสดิการและ 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือไม่  
(รวมสมาชิกทุกคนในครัวเรือน)  

หากได้รับ โปรดระบจุำนวนคนที่ได้รับ  

หากไม่ได้รับให้ใส่ “0” 

  HH209 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                                                         ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH210 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด                                     ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH211 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ                                                             ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH212 เบีย้คนพิการ                                                                   ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH213 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์                                        ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH214 ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน (รวมจากทกุหนว่ยงาน อาท ิโรงเรียน กองทุนเพื่อความเสมอ 
      ภาคทางการศึกษา และ/หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH215 เงินช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก                                     ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH216 โครงการเราชนะ                                                              ผู้ที่ได้รับ .................. คน  
  HH217 โครงการเรารักกัน                                                            ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH218 โครงการคนละคร่ึง                                                           ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH219 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้                                                           ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH220 สวัสดิการชว่ยเหลืออื่น ๆ โปรดระบุ ………………………….…  HH221  ผู้ที่ได้รับ .................. คน 

HH222 ครัวเรือนของท่านรับรู้ข่าวสาร 
เกี่ยวกับการบริการและให้ความช่วยเหลือ 
ของภาครัฐจากแหล่งใดมากที่สุด 

(เลือกเพียง 1 ข้อ)  

 

        ไม่ไดร้ับข่าวสาร                 (1)          โทรทัศน์                                                        (2) 
        วิทยุ                               (3)          เวบไซต์/Social Media/Line                               (4) 
        หนังสือพิมพ์                     (5)          ผู้นำชุมชน                                                      (6) 
        เพื่อนบ้าน/ญาต ิ                (7)          รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                   (8) 
        ปา้ยติดประกาศ                 (9)          นักการเมือง                                                  (10) 
    อื่น ๆ  โปรดระบ ุ………………………………………………  (11) 

5.2 ความช่วยเหลือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ 

ครัวเรือนของท่านได้รับสวัสดิการ 
และความช่วยเหลือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ หรือไม่  
(รวมสมาชิกทุกคนในครัวเรือน)  

หากได้รับ โปรดระบจุำนวนคนที่ได้รับ  
หากไม่ได้รับให้ใส่ “0” 

  HH223 เงินช่วยเหลือเกษตรกร (สนับสนุนโดย ธกส.)                            ผู้ที่ได้รับ .................. คน 
  HH224 สวัสดิการชว่ยเหลืออื่น ๆ  
               โปรดระบ ุ………………………………………………………...….….  HH225  ผู้ที่ได้รับ .................. คน 

5.3 ผู้ให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉนิหรือภาวะวิกฤต  

HH226 ในกรณีที่ครัวเรือนของท่านได้รับความเดือดร้อน  
เผชิญกับภาวะวิกฤต อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อุทกภยั (น้ำท่วม) อัคคีภัย  
(ไฟไหม้) ตลอดจนสาธารณภัยอื่น ๆ  

ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากใครหรือหน่วยงานใดมากที่สุด  

(ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  หน่วยงานราชการ สว่นกลาง/ส่วนภูมิภาค                                                  (1) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. อื่น ๆ)                                           (2) 
  ภาคเอกชน (บริษัท/ห้าง/ร้านค้า)                                                            (3) 
  องค์กรภาคประชาสังคม (มูลนิธิ/กลุ่มอาสา)                                                (4) 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา                                                                (5) 
  เครือข่ายชุมชนทอ้งถิ่น                                                                        (6) 
  ญาติพี่นอ้ง/เพื่อน/เพื่อนบ้าน                                                                 (7) 
  เครือข่ายสังคมออนไลน์                                                                       (8) 
  เครือข่ายสว่นตัวอื่น ๆ                                                                         (9) 

    อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………….………                                 (10) 
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HH227 ในกรณีทีค่รัวเรือนของท่านประสบปัญหา/ 
มีเหตุฉุกเฉิน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือทาง 
ด้านการเงินจากเครือข่ายส่วนบุคคล ได้หรือไม่ 

(เครือข่ายส่วนบุคคล เช่น พี่นอ้ง ญาติ เพื่อน เพื่อนบา้น  
นายจา้ง หัวหน้างาน เพือ่นร่วมงาน เปน็ต้น)    

        ได ้                                                                                                (1) 
        ไม่ได ้ โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………………..                       (2) 

HH228 กรณีเป็นความต้องการช่วยเหลืออื่น ๆ  
ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (เช่น อาหาร ข้าวของเครื่องใช้  
ที่พักพิงชั่วคราว ยารักษาโรค เป็นต้น)  

ท่านสามารถขอความชว่ยเหลือจากเครอืข่ายสว่นบุคคล 
ของท่าน ได้หรือไม่ 

        ได ้                                                                                                (1) 
        ไม่ได ้ โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………………..                       (2) 

HH229 ครัวเรือนสามารถหาซ้ือและมีกำลังทรัพย์เพียงพอในการซื้อ 
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด หมอกควัน ฝุ่นละออง  
และวิกฤตทางสุขภาพอ่ืน ๆ อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ  
เครื่อง/แผ่นกรองอากาศ โดยไม่กระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ 

 สามารถหาแหล่งซ้ือได้และมีกำลังทรัพย์เพียงพอ                  (1) 
 สามารถหาแหล่งซ้ือได้แต่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ                 (2) 
 ไม่สามารถหาแหล่งซ้ือได้แต่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ                 (3) 
 ไม่สามารถหาแหล่งซ้ือได้และไม่มีกำลังทรัพย์                      (4) 
 ไม่มีความจำเป็นต้องหาซ้ือ เนื่องจากได้รับแจกอย่างเพียงพอ    (5) 
 อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................                (6) 

HH230 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อทา่นด้านใดมากที่สุด  

(เลือกเพียง 1 ข้อที่ทา่นคิดว่าทา่นและครอบครัวได้รับผลกระทบมากที่สุด)  
 
ยกตัวอย่าง  
กรณี 1 วิถชีีวิตประจำวัน: การใช้ชีวิตประจำวันมีความยากลำบากมากขึ้น  
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทำงาน ทำกจิกรรมต่าง ๆ ภายในที่พกัอาศัย หันมาซ้ือขาย
สินค้าและบริการผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น 
กรณี 2 รายได้และการประกอบอาชีพ: ได้รับผลกระทบทางธุรกิจรายได้ลดลง  
ต้องหยุดกิจการ ถกูให้ออกจากงานหรือถูกลดชั่วโมงการทำงาน รายได้หรือความ
ช่วยเหลือที่เคยได้รับจากลูกหลานหรือเครือข่ายส่วนตวัลดลง 
กรณี 3 การศึกษาของบุตร/หลาน: การเรียนผ่านระบบออนไลน์จำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง อาจ
เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของหลายครอบครัว ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำการศึกษา 
กรณี 4 สขุภาพอนามัย: ติดเชื้อโควิด-19 ระบบสาธารณสุขมีการปรับรูปแบบ 
การให้บริการ การนัดผู้ปว่ยใช้ระยะเวลามากขึ้น การส่งยา/เวชภัณฑ์ให้ผู้ปว่ยดแูล
รักษาที่บ้าน ผู้ป่วยอาจได้รับการดูแลรักษาต่างไปจากรูปแบบปกติที่ไม่มีโรคระบาด 
 

         วิถีชวีิตประจำวัน                                                          (1)            
         รายได้และการประกอบอาชพี                                           (2)      
         การศึกษาของบุตร/หลาน                                                (3) 
         สขุภาพอนามยั                                                            (4) 
         อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………..…….         (5)  
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สำหรับทีมสำรวจข้อมลู 

ชื่อผู้สำรวจและบันทึกขอ้มูล 
1. ...................................................................... ลงชื่อ......................................................  ผู้บันทึกข้อมูล 
2. ...................................................................... ลงชื่อ......................................................  ผู้บันทึกข้อมูล 
3. ...................................................................... ลงชื่อ......................................................  ผู้บันทึกข้อมูล 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้บันทึกข้อมูล …………………………………………………………….. 

ใส่รายละเอียดของผู้ร่วมสำรวจขอ้มูลทกุคน และทำเครื่องหมายในช่องผู้บันทึกข้อมูล สำหรับผู้สำรวจที่ทำการบันทกึและส่งข้อมูลเข้าระบบเท่านั้น 

สำรวจ ณ วันที่ ............./ ............./ ................. เริ่มสำรวจเวลา ............ : ............ น.  สำรวจเสร็จเวลา ............ : ............ น. 

วิธีการบันทึกขอ้มูล 

  บันทึกในแบบสอบถามออนไลน์แลว้ส่งเข้าระบบทันทีเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์                                    
  บันทึกในแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกับการบันทกึในกระดาษ จากนั้นจึงทำการนำเขา้ข้อมูลเพิ่มเติม และส่งเข้าระบบภายหลังการสัมภาษณ์                                            
  บันทึกเฉพาะในกระดาษ จากนั้นจงึทำการนำเข้าขอ้มูลทั้งหมด และส่งเข้าระบบภายหลังการสัมภาษณ์           
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………………….                         

ลงชื่อ...................................................... วันที่ ............./ ............./ ................. 
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 แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคน - ระดับบุคคล  

แนะนำตัว และวัตถุประสงค1ของการสัมภาษณ1 

สำหรับในส+วนนี้ จะเป3น การสอบถามข*อมูลของสมาชิกทุกท2านที่อาศัยอยู2ในครัวเรือนนี้ หากสมาชิกท+านใดไม+อยู+บ?าน หรือไม+สามารถตอบคำถามได? ท+านสามารถตอบแทนได?

เช+นกันค+ะ/ครับ หากคำถามใดไม+สามารถตอบแทนใด? ให?ข?ามคำถามข?อนั้นไป โดยข?อคำถามจะครอบคลุมเรื่อง พัฒนาการของเด็ก (กรณีที่ครัวเรือนของท+านมีเด็กเล็ก) 

การศึกษา สุขภาพ รายได? อาชีพและสวัสดิการต+าง ๆ ที่ท+านได?รับ และเช+นเดิม หากท+านไม+ต?องการตอบคําถามข?อใด หรือหยุดการสัมภาษณX ท+านสามารถแจ?งให?เราทราบ 

ได?ตลอดเวลา ท+านมีข?อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ/ครับ หากท+านไม+มีขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณXค+ะ/ครับ 

หมายเหต ุ

1. ควรทำการสำรวจ ณ บ?านพักอาศัยของผู?ถูกสัมภาษณX เพื่อที่จะได?สังเกตสภาพแวดล?อมของที่อยู+อาศัยได? 

2. ขอดูทะเบียนบ?าน เพื่อบันทึกเลขที่บ?าน ที่อยู+ ชื่อของสมาชิก และหมายเลขบัตรประชาชนของทุกคนในครัวเรือนได?ถูกต?อง 

3. สำรวจข?อมูลของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน หากสมาชิกท+านใดไม+อยู+บ?าน เป3นผู?พิการ หรือผู?สูงอายุที่ไม+สามารถให?ข?อมูลได? ให?หัวหน?าครัวเรือน บุคคลที่อาศัยอยู+ 

ในครัวเรือน หรือผู?ที่ได?รับความยินยอมจากบุคคลในครัวเรือนเป3นผู?ให?ข?อมูลแทนได? และในกรณีเด็กอายุต่ำกว+า 15 ป_ ให?ผู?ปกครองเป3นผู?ให?ข?อมูลแทนได?  

 

ส:วนที่ 1 ข?อมูลพื้นฐานของบุคคล (ถามสมาชิกทุกคนในครัวเรือน) 

HH001 หมายเลขครัวเรือน .......................................  

(ระบุโดยผู*ทำการสัมภาษณ5 หรือ ผู*บันทึกข*อมูล โดยใช*ข*อมูลเดียวกันกับที่ระบุไว*ในแบบสอบถามระดับครัวเรือน) 

IN001 ลำดับที่ในครัวเรือน ………………………………. 

(ระบุโดยผู*ทำการสัมภาษณ5 หรือ ผู*บันทึกข*อมูล โดยใช*ข*อมูลเดียวกันกับที่ระบุไว*ในแบบสอบถามระดับครัวเรือน) 

IN002 คำนำหน*า o เด็กชาย o เด็กหญิง o นาย o นาง/นางสาว 

IN003 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ……………………………………….……….……………………….   

           กรณีไมIมีบัตรประจำตัวประชาชนให*ระบุวIา   o  มีเลขประจำตัวบุคคล..................................................... 

                                                                 o  ไม+มีบัตรประจำตัวประชาชน / ไม+มีเลขประจำตัวบุคคล 

IN004 ชื่อนามสกุล (ไมIต*องระบุคำนำหน*า)  ……………………………….………………….……….……………………………………………………………………….. 

IN005 เพศ   o ชาย   (1)       o หญิง   (2)       o อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………. (3) 

IN006 อายุ (เต็มปP) …………………. ป_ นับถึงวันเกิดครั้งที่ผIานมา (หากอายุไมIเกิน 1 ปP โปรดใสI “0”)  

IN007 สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะผู*ที่มีอาย ุ15 ปPขึ้นไป)   

o โสด                   (1)       o แต+งงานและจดทะเบียนสมรส              (2)      o แต+งงานแต+ไม+ได?จดทะเบียนสมรส            (3)        

o เลิกรา/หย+าร?าง     (4)       o คู+สมรสเสียชีวิต                                (5)      o อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………………   (6)  

IN008 ศาสนา    o พุทธ     (1)       o คริสตX      (2)       o อิสลาม    (3)      o อื่น ๆ โปรดระบ ุ………………….…………….   (4) 

IN009 หมายเลขโทรศัพทWมือถือ ..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

ส:วนที่ 2 พัฒนาการของเดก็ (ถามเฉพาะผู:ที่มีอายตุั้งแตB 0-12 ปI) 

2.1 น้ำหนักและส/วนสูง  

IN010 น้ำหนักเท/าไร น้ำหนัก .................................. กิโลกรัม  

IN011 ส/วนสูงเท/าไร ส+วนสูง .................................. เซนติเมตร  

2.2 โครงสร=างของครอบครัว  

IN012 เด็กได*อาศัยอยูIกับทั้งพIอและแมI

หรือไมI  

 

 

 
 

o  อยู+กับทั้งพ+อและแม+                                                                               (1) 

o  อยู+กับแม+คนเดียว                                                                                  (2) 

o  อยู+กับพ+อคนเดียว                                                                                  (3) 

o  อยู+กับปูe ย+า ตา และ/หรือ ยาย                                                                  (4) 

o  อยู+กับญาตอิื่น ๆ                                                                                   (5) 

o  อยู+กับคนอื่น  โปรดระบ ุ……………………………………………..                                  (6) 

 

 

(1) => IN015 

วันท่ี 28 มกราคม 2565 
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IN013 หากไมIได*อยูIกับพIอ และ/หรือ แมI 

เด็กไมIได*อยูIกับพIอ และ/หรือ แมI  

เป`นเวลานานเทIาไหรI 

ไม+ได?อยู+กับพ+อ และ/หรือ แม+ เป3นเวลา ………………… ป_ 

 

IN014 เหตุผลในการไมIได*อยูIกับ 

พIอ และ/หรือ แมI 

o  พ+อ และ/หรือ แม+ เสียชีวิต                                                                       (1) 

o  พ+อและแม+แยกทางกัน                                                                            (2) 

o  พ+อ และ/หรือ แม+ ทำงานคนละจังหวัด                                                         (3) 

o  พ+อ และ/หรือ แม+ ทำงานอยู+ต+างประเทศ                                                      (4) 

o  เพื่อการศึกษา                                                                                      (5) 

o  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................                                             (6) 

 

IN015 ใครเป`นผู*ที่รับหน*าที่หลัก 

ในการดูแลและเลี้ยงดเูด็ก 

ผู*ทีร่ับหน*าที่หลัก คือ บุคคลทีใ่ช*เวลาและ 

มีความใกล*ชิดกับเด็กมากที่สุด ทำหน*าที่ดูแล 

เลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนให*แกIเด็ก 

o  พ+อ                                                                                                   (1) 

o  แม+                                                                                                   (2) 

o  ปูeย+าตายาย                                                                                         (3) 

o  ญาตอิื่น ๆ                                                                                          (4) 

o  พี่เลี้ยงเด็ก                                                                                          (5) 

o  สถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐ                                                                          (6) 

o  สถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชน                                                                     (7) 

o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ..............................................................                                    (8) 

 

2.3 การได=รับวัคซีน โปรดตรวจสอบข*อมูลสมุดบันทึกสุขภาพแมIและเด็ก (เลIมสีชมพู)  

เด็กแรกเกิด - 12 ปK ได=รับวัคซีนปLองกันโรคครบตามเกณฑQหรือไม/ 

(1) สมาชิกชIวงอายุไมIเกิน 6 เดือน: ตอบคำถาม IN016 เทIานั้น (2) สมาชิกชIวงอายุ 6 เดือน – 1 ปP: ตอบคำถาม IN016 - IN017 (3) สมาชิกชIวงอายุมากกวIา 1 ปP แตIต่ำกวIา  

2 ปP 6 เดือน: ตอบคำถาม IN016 - IN018 (4) สมาชิกชIวงอายุ 2 ปP 6 เดือนขึ้นไป แตIต่ำกวIา 4 ปP: ตอบคำถาม IN016 - IN019 (5) สมาชิกชIวงอายุ 4 ปP ขึ้นไป แตIต่ำกวIา 7 ปP:  

ตอบคำถาม IN016 - IN020 (6) สมาชิกชIวงอายุ 7 ปP ขึ้นไป แตIต่ำกวIา 11 ปP: ตอบคำถาม IN016 - IN021 (7) สมาชิกชIวงอายุ 11 ปP ขึ้นไป: ตอบคำถาม IN016 - IN022  

IN016 ช/วงอายุไม/เกิน 6 เดือน 

• อายุ แรกเกิด  

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันตับอักเสบบี   

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันวัณโรค  

• อายุ 1 เดือน ฉีดวัคซีนปlองกันตับอักเสบบี  

(เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป`นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี)   

• อายุ 2 เดือน  

Ø ฉีดวัคซีนรวมปlองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 

Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1   

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคโรต*า ครั้งที ่1  

• อายุ 4 เดือน  

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2 

Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2   

Ø  ฉีดวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1 

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคโรต*า ครั้งที่ 2   

 

 

 

 

 

 

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            
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IN017 เด็กช/วงอายุ 6 เดือน - 1 ปK 

• อาย ุ6 เดือน  

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3  

Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3   

Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโรต*า ครั้งที่ 3   

• อายุ 9 เดือน ฉีดวัคซีนปlองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที ่1   

• อายุ 1 ปP ฉีดวัคซีนปlองกันโรคไข*สมองอักเสบเจอี (ชนดิเชื้อตาย) ครั้งที่ 1  

และครั้งที ่2 หIางกัน 1 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนปlองกันโรคไข*สมองอักเสบเจอี  

(ชนิดเชื้อเป`นอIอนฤทธิ์)   

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            

 

IN018 เด็กช/วงอายุมากกว/า 1 ปK แต/ต่ำกว/า 2 ปK 6 เดือน  

• อายุ 1 ป_ 6 เดือน  

Ø ฉีดวัคซีนรวมปlองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 4   

Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4   

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที ่2  

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            

 

IN019 เด็กช/วงอายุ 2 ปK 6 เดือน ขึ้นไป แต/ต่ำกว/า 4 ปK 

• อายุ 2 ปP 6 เดือน  

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที ่2   

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคไข*สมองอักเสบเจอ ี(ชนิดเชื้อตาย) ครั้งที ่3 หรือ  

ฉีดวัคซีนปlองกันโรคไข*สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อเป`นอIอนฤทธิ)์ ครั้งที่ 2 

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            

 

 

 

 

 

 

 

 

IN020 เด็กช/วงอายุ 4 ปK ขึ้นไป แต/ต่ำกว/า 7 ปK 

• อายุ 4 ปP  

Ø ฉีดวัคซีนรวมปlองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 5   

Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5   

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            

 

IN021 เด็กช/วงอาย ุ7 ปK ขึ้นไป แต/ต่ำกว/า 11 ปK 

• อาย ุ7 ปP  

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคหัด หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (เฉพาะรายที่ได*รับไมIครบถ*วน
ตามเกณฑ5)   

Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคตับอักเสบบ ี(เฉพาะรายที่ได*รับไมIครบถ*วนตามเกณฑ5)   
Ø ฉีดวัคซีนปlองกันฉีดวัคซีนปlองกันโรคไข*สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อเป`น 

อIอนฤทธิ)์  (เฉพาะรายที่ได*รับไมIครบถ*วนตามเกณฑ5)   
Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ (เฉพาะรายที่ได*รับไมIครบถ*วนตามเกณฑ5)   
Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (เฉพาะรายที่ได*รับไมIครบถ*วน 

ตามเกณฑ5)   
Ø กินวัคซีนปlองกันโรคโปลิโอ (เฉพาะรายที่ได*รับไมIครบถ*วนตามเกณฑ5)   
Ø ฉีดวัคซีนปlองกันโรควัณโรค  

(ได*รับในกรณีที่ไมIมีหลักฐานวIาเคยได*รับเมื่อแรกเกิด และไมIมีแผลเป`น  
ทั้งนี้ เด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการของโรค AINS จะไมIได*รับ)    

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            
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IN022 เด็กช/วงอายุ 11 ปK ขึ้นไป 

• อายุ 11 ปP (เฉพาะเด็กผู*หญิง) ฉีดวัคซีนปlองกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV  

(กรณีที่เด็กหญิงไทยไมIได*อยูIในระบบการศึกษาให*ฉีดที่อายุ 11-12 ปP)  

• อายุ 12 ปP ฉีดวัคซีนปlองกันคอตีบและบาดทะยัก (ทุกคน)   

 

o  ได?รับวัคซีนครบ                                       (1) 

o  ได?รับวัคซีนไม+ครบตามเกณฑX  

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (2) 

o  ไม+เคยได?รับวัคซีน            

      โปรดระบุเหตุผล ............................................     (3) 

o  ไม+ทราบ/ไม+แน+ใจว+าได?รับวัคซีนครบตามเกณฑX (4)            

 

2.4 การเตรียมความพร=อมก/อนวัยเรียน 

IN023 ในช/วงอายุ 3-5 ปK ได=เข=ารับ 

การเตรียมความพร=อมก/อนวัยเรียน  

หรือไม/ อย/างไร 

การเตรียมความพร*อมกIอนวัยเรียน คือ  

การทีเ่ด็กได*รับการพัฒนาด*านการเรียนรู*  

และกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสIงเสริม

พัฒนาการทั้งในด*านรIางกาย อารมณ5 สังคม 

และสติปzญญา  

 
 

o  ไม+ได?รับการเตรียมความพร?อม                                                                   (1) 

o  ได?รับการเตรียมความพร?อม โดยสมาชิกในครัวเรือน                                          (2) 

o  ได?รับการเตรียมความพร?อมโดยศูนยXพัฒนาเด็กเล็กของรัฐ                                   (3) 

o  ได?รับการเตรียมความพร?อมโดยโรงเรียนอนุบาลหรือบริการของภาคเอกชน              (4) 

o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ...............................................................................                       (5) 

 

2.5 พัฒนาการของเด็กในแต/ละช/วงอาย ุ 

คำถามด*านพัฒนาการ แบIงออกเป`น 2 สIวน ประกอบด*วย (1) คำถามเฉพาะ ซึ่งแบIงตามชIวงอายุที่กำหนดไว* โดยให*ถามเฉพาะคำถามที่สอดคล=องกับ 

อายุปcจจุบันของสมาชิกที่กำลังจัดเก็บข*อมูล (ข*อ IN024-IN039) และ (2) คำถามทั่วไป ที่สมาชิกอายุแรกเกิด-12 ปPทุกคนต*องตอบ (ข*อ IN040-IN043) 

IN024 เด็กแรกเกิด – 1 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/  

• ยกศีรษะและหันเปลี่ยนข*างได*ในทIานอนคว่ำ 

• เด็กมองตามสิ่งของจากด*านข*างถึงระยะกลางลำตัวได*  

• แสดงการรับรู*เมื่อได*ยินเสียงได* เชIน กะพริบตา สะดุ*ง หรือเคลื่อนไหวรIางกาย 

• ทำเสียงอ*อแอ*ได* 

• มองหน*าผู*พูดได*อยIางน*อย 1 วินาท ี

o  มทีั้งหมด                                           (1) 

o  มแีต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+ม ี                                                (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 

อายุแรกเกิด – 1 เดือน 

IN025 เด็กอาย ุ1 – 2 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• ยกศีรษะขึ้นได* 45 องศา ในทIานอนคว่ำ 

• เด็กมองตามสิ่งของจากด*านข*างถึงระยะกลางลำตัวได*ตลอด โดยไมIหันไปมองทางอื่น 

• มองหน*าผู*พูดได*อยIางน*อย 5 วินาที  

• ทำเสียงอู/อือ/อา ได* 

• ยิ้มหรือสIงเสียงตอบโต*ได* 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 

อายุ 1-2 เดือน 

IN026 เด็กอาย ุ3 – 4 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• ยกศีรษะและอก โดยใช*แขนยันกับพื้นในทIานอนคว่ำได* 

• มองตามสิ่งของได* 180 องศา  

• หันตามเสียงได*ถูกทิศทาง 

• สIงเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ แสดงความรู*สึกได* 

• ยิ้มทักได* 

 

 

 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 

อายุ 3-4 เดือน 
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IN027 เด็กอาย ุ5 – 6 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• ใช*ฝ}ามือทั้ง 2 ข*าง ยันตัวขึ้นจนข*อศอกเหยียดตรง ท*องและหน*าอกต*องยกขึ้น

เหนือพื้น 

• เอื้อมมือไปหยิบและถือสิ่งของได* 

• หันไปตามเสียงเรียกได*ถูกทิศทาง แสดงความสนใจเมื่อมีคนพูด 

• เลียนแบบการเลIนปาก เลIนเสียง เชIน จุ~บปาก  

 

 

 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

 

 

 
ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 

อายุ 5-6 เดือน 

IN028 เด็กอาย ุ7 – 9 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• นั่งได* เอี้ยวตัวได* หมุนตัวไปหยิบของแล*วกลับมานั่งตัวตรงอีกได* 

• สามารถลุกขึ้นนั่งจากทIานอนได*เอง 

• ยืนเกาะได*อยIางน*อย 10 วินาท ีหรือเกาะเดินไปข*าง ๆ ได* 4-5 ก*าว 

• หันตามเสียงเรียกชื่อ 

• แสดงความสนใจภาพในหนังสือ 

• หยิบของ 2 ชิ้น มาเคาะกันได* หรือ ใช*นิ้วหยิบอาหารกินได* 

• ทำทIาทางตามคำสั่งงIาย ๆ เชIน โบกมือ ตบมือ 

• รู*จักปฏิเสธด*วยการแสดงทIาทาง เชIน สIายหน*า หันหน*าหน ี

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 7-9 เดือน 

IN029 เด็กอาย ุ10 – 12 เดือน (1 ปK) มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• ยืนได*เอง โดยไมIต*องชIวยพยุงอยIางน*อย 2 วินาที  

• หยิบของชิ้นเล็กด*วยนิ้วโปlงและนิ้วชี ้

• โบกมือหรือตบมือตามคำสั่ง โดยไมIต*องมีคนทำทIานำ 

• แสดงความต*องการโดยทำทIาทางหรือเปลIงเสียง เชIน ยื่นมือให*อุ*ม ชี้ ดึงเสื้อ  

• เลIนของเลIนหรือใช*ของถูกวิธี เชIน เอาช*อนมาทำทIากิน เอาหวีมาหวีผม 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 10-12 เดือน 

IN030 เด็กอาย ุ13 – 15 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• ยืนเองได*อยIางน*อย 10 วินาท ี

• ขีดเขียนเป`นเส*นบนกระดาษ 

• จำชื่อสิ่งของรอบตัวได*บ*าง เชIน บอกให*หยิบของแล*วหยิบถูก 

• เลียนแบบทIาทาง ได*อยIางน*อย 1 ทIา 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 13-15 เดือน 

IN031 เด็กอายมุากกว/า 16 เดือน แต/ไม/เกิน 18 เดือน มีพัฒนาการตาม

รายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• เดินลากรถของเลIนหรือสิ่งของได*  

• ทำตามคำสั่งงIาย ๆ โดยไมIมีทIาทางประกอบได*มากขึ้น 

• พูดเองได*สัก 1-3 คำ 

• เลIนสมมุติงIาย เชIน ใช*ช*อนปlอนตุ~กตา  

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 16-18 เดือน 

IN032 เด็กอาย ุ1 ปK 6 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• วิ่งได*อยIางมั่นคง 

• เดินถือของได* 

• พลิกหน*าหนังสือได*ทีละแผIน 

• ชี้หรือหยิบวัตถุ/สิ่งของ ตามคำสั่งได*ถูกต*องมากขึ้นเรื่อย ๆ 

• พูดเลียนคำที่เดIน หรือคำสุดท*ายของคำที่พูดได* เชIน “หนูเป`นเด็กด”ี  
เด็กสามารถเลียนคำวIา “เด็ก” หรือ “ด”ี ได* 

• พูดได*อยIางน*อย 3-5 คำ 

• ยกแก*วขึ้นดื่ม โดยไมIหก 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 1 ปP 6 เดือน 
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IN033 เด็กอายุ 1 ปK 6 เดือน – 2 ปK มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• เตะลูกบอลได* 

• ตIอก*อนไม*เป`นหอสูง จำนวน 4 ก*อน 

• พูดเป`นวลี (2 คำ ตIอกัน) ได*เอง เชIน แมIนั่ง กินนม 

• ใช*ช*อนตักอาหารกินเองได* 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุมากกวIา  

1 ปP 6 เดือน – 2 ปP 

IN034 เด็ก 2 ปK – 2 ปK 6 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• กระโดดเท*าเหนือพื้นทั้ง 2 ข*าง 

• แก*ปzญหางIาย ๆ โดยใช*เครื่องมือด*วยตนเอง เชIน เวลาหยิบของไมIถึง ใช*เก*าอี้ปPน 

หรือใช*ไม*เขี่ย 

• พูดตอบรับและปฏิเสธได* เชIน เอาครับ เอาคIะ 

• ล*างมือและเช็ดมือได*เอง 

• พูดเป`นวลีมากขึ้น และพูดติดตIอกัน 2 คำ ขึ้นไป โดยมีคำกริยาที่ถูกต*อง  

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 2 ปP – 2 ปP 6 เดือน 

IN035 เด็ก 2 ปK 6 เดือน – 3 ปK มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• พูดติดตIอกัน 2 คำ ขึ้นไป (วลี) โดยมีคำกริยาที่ถูกต*อง 

• เข*าใจคำบอกตำแหนIงงIาย ๆ เชIน บน ข*างใต*  

• ร*องเพลงตามได* โดยอาจร*องชัดบางคำ หรือคลอตามทำนอง 

• รู*จักรอให*ถึงรอบของตนเอง เมื่อต*องผลัดกันเลIน 

• ยืนขาเดียวได*นาน 1 วินาท ี

• ลากเส*นเป`นวงหมุน ๆ ได* 

• พูดเป`นประโยคหรือวลี 3-4 คำ เชIน “ไปหาแมI” “ไปกินข*าว”   

• ใสIกางเกงได*เอง 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 2 ปP 6 เดือน – 3 ปP 

IN036 เด็ก 3 ปK ขึ้นไป – 3 ปK 6 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• มีประโยคคำถาม เชIน ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม 

• เลIนเป`นกลุIมและทำตามกฎงIาย ๆ ได* 

• ชIวยทำงานงIาย ๆ ได* เชIน เก็บของเลIน ยกของ  

• วาดรูปวงกลมได* 

• ยืนขาเดียวได* 3 วินาท ี

• เลIาเหตุการณ5ที่พึ่งผIานมาได* 

• ใสIเสื้อผ*าได*ด*วยตนเอง โดยไมIต*องติดกระดุม 

• รับลูกบอลที่โยนให*ได*  

 

 

 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

 

 

 
ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 3 ปP – 3 ปP 6 เดือน 

IN037 เด็ก 3 ปK 6 เดือน – 4 ปK มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• บอกชื่อ นามสกุลตนเองได* 

• แยกชาย/หญิงได* และบอกเพศของตนเองได* 

• แยกของตามประเภทตIาง ๆ ได*บ*าง อาทิ สัตว5 ผัก ผลไม* 

• พูดขอของ หรือขอบคุณได* 

• กระโดดขาเดียวได* 

• ใช*กรรไกรตัดกระดาษได* 

• รู*จักคำวIา เล็ก ใหญI 

• พูดเป`นประโยค 3 คำ ขึ้นไป 

• ใสI - ถอดกระดุมเป`น 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 3 ปP 6 เดือน - 4 ปP 
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IN038 เด็ก 4 ปK – 4 ปK 6 เดือน มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• กระโดดไปด*านข*างและถอยหลังได* 

• รู*จักคำบอกเวลางIาย ๆ เชIน กลางวัน กลางคืน 

• ทำความสะอาดตนเอง โดยการล*างก*น ล*างมือ หลังจากขับถIายได*  

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 3 ปP 6 เดือน - 4 ปP 

IN039 เด็ก 4 ปK 6 เดือน – 5 ปK มีพัฒนาการตามรายละเอียดดังนี้ หรือไม/ 

• เดินโดยส*นเท*าตIอกับปลายเท*าได* 

• จับดินสอได*ถูกต*อง โดยจับสูงกวIาปลายประมาณ 1-2 ซม. และดินสอจะอยูI

ระหวIางนิ้วโปlง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง 

• รู*จักสีอยIางน*อย 8 ส ี

• ผลัดกันพูดตอบโต*กับเพื่อนได* 

• เลIนเลียนแบบบทบาทของผู*ใหญIได* เชIน เลIนเป`นครู เลIนเป`นหมอ เลIนขายของ 

o  มีทั้งหมด                                           (1) 

o  มีแต+ไม+ทั้งหมด                                    (2) 

o  ไม+มี                                                 (3) 

ถามเฉพาะสมาชิกที่มี 
อายุ 4 ปP 6 เดือน - 5 ปP 

IN040 เด็กเคยมีอาการเจ็บปfวยจนถึงขั้นทีไ่ม/สามารถใช=ชีวิตได=ตามปกต ิหรือไม/ 

ตัวอยIาง เด็กป}วยเป`นโรคที่สIงผลกระทบตIอการเคลื่อนไหวหรือการใช*ชีวิตประจำวัน  

เชIน มะเร็ง เยื่อหุ*มสมองอักเสบ หัด ไข*เลือดออก หอบหืด เป`นต*น 

o  ใชI                                                   (1) 

o  ไมIใชI                                                (2) 

สำหรับสมาชิกทุกคนที่มี

อายุ 0-12 ปP 

IN041 เด็กสามารถปรับตัวและเข=ากับเพื่อน ๆ หรือเด็กคนอื่นได=ด ีใช/หรือไม/ 

ตัวอยIาง เด็กมคีวามต*องการไปโรงเรียนเพื่อพบเจอเพื่อน ๆ หรืออยากออกไปเลIน 

กับเพื่อนแถวบ*าน ไมIชอบเลIนคนเดียว มีการพัฒนาทักษะการเข*าสังคมได*ดี  

o  ใชI                                                   (1) 

o  ไมIใชI                                                (2) 

สำหรับสมาชิกทุกคนที่มี

อายุ 0-12 ปP 

IN042 เด็กเคยแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง หรือก=าวร=าว เช/น ทุบตี เตะ กัด ใส/ผู=ใหญ/

หรือเด็กคนอื่น ๆ หรือไม/ 

ตัวอยIาง เด็กเคยมีการทะเลาะวิวาทกับเพื่อน ๆ จนถึงขั้นทบุตี เตะ กัด หรือ 

แสดงพฤติกรรมรุนแรงเมื่อถูกผู*อื่นทำให*ไมIพอใจ/ขัดใจ หรือไมI 

o  เคย                                                 (1) 

o  ไมIเคย                                              (2) 

สำหรับสมาชิกทุกคนที่มี

อายุ 0-12 ปP 

IN043 เด็กมีอาการสมาธิสั้น ซุกซน อยู/ไม/นิ่ง หรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจได=ง/าย 

หรือไม/  

กรณีที่เด็กเคยได*รับการวินิจฉัยจากแพทย5วIาเป`นโรคสมาธิสั้น โปรดตอบวIา “มี”  

หากไมIเคย โปรดสอบถามผู*ปกครองวIาเด็กมีอาการดังตIอไปนี้หรือไมI 

(1) มีอาการขาดสมาธิในระดับที่ผิดปกติ โดยมีอาการติดตIอกันเป`นเวลาไมIต่ำกวIา 6 เดือน  

• มักไมIมีสมาธิในการทำงานหรือการเลIน และไมIสามารถจดจIออยูIกับรายละเอียด  

• มักดูเหมือนไมIได*ฟzงสิ่งที่คนอื่นพูดกับตนอยูI วอกแวกไปสนใจสิ่งอื่น ๆ ได*งIาย 

• ไมIสามารถทำงานที่ครูหรือพIอแมIสั่งจนสำเร็จ (ไมIใชIเพราะตIอต*านหรือไมIเข*าใจ) 

• มักทำงานไมIเป`นระเบียบ หลงลืมกิจวัตรที่ต*องทำเป`นประจำ 

• มักเลี่ยงไมIชอบหรือไมIเต็มใจในการทำงานที่ต*องใช*ความคิด เชIน ทำการบ*าน 

• มักทำของที่จำเป`นในการเรียนหรือการทำกิจกรรมหาย เชIน อุปกรณ5การเรียน 

(2) มีอาการอยูIไมIนิ่งในระดับที่ผิดปกติ โดยมีอาการติดตIอกันเป`นเวลาไมIต่ำกวIา 6 เดือน 

• อาการอยูIไมIนิ่ง ยุกยิก ชอบขยับมือและเท*าไปมา หรือนั่งนิ่ง ๆ ไมIได* 

• มักลุกจากที่นั่งในห*องเรียนหรือในสถานการณ5อื่นที่เด็กจำเป`นต*องนั่งอยูIกับที ่ 

วิ่งไปมาหรือปPนป}ายสิ่งตIาง ๆ ในที่ ๆ ไมIสมควรกระทำ 

• มักพูดมาก พูดไมIหยุด ตื่นตัวตลอดเวลา หรือดูตื่นเต*นงIาย ไมIสามารถเลIนหรือ 

ทำกิจกรรมอยIางเงียบ ๆ ได* เชIน โพลIงคำตอบโดยทีย่ังฟzงคำถามไมIจบ ขัดจังหวะ

หรือสอดแทรกผู*อื่น (ระหวIางการสนทนาหรือการเลIน) 

• มักมอีาการหุนหันพลันแลIน ไมIชอบการเข*าคิว หรือการรอคอย  

o  ม ี                                                   (1) 

o  ไมIม ี                                                (2) 

สำหรับสมาชิกทุกคนที่มี

อายุ 0-12 ปP 
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ส:วนที่ 3 การเข?าถึงการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาที่ได?รับ (ถามเฉพาะผู:ที่มีอายตุั้งแตB 3 ปIขึ้นไป) 

3.1 ระดับการศึกษา 
IN044 ปcจจุบัน ท/านกำลังศึกษาอยู/ 

หรือไม/  
o ไม+เคยเรียน (ไมIเคยเข*าสูIระบบการศึกษาในโรงเรียน หรือ กศน.)                                (1) 

o กำลังเรียนอยู+                                                                                           (2) 

o ไม+เรียนแล?ว                                                                                             (3)      

(1) => IN061  

(สIวนที่ 4 การฝ�กอบรม) 

(2) => IN045 

(3) => IN046 

IN045 หากกำลังศึกษาอยู/ ท/านกำลัง

ศึกษาอยู/ระดับชั้นใด 

ชั้นที่กำลังศึกษาอยูI ……………………………………….… 

โปรดกรอกเป`นรหัสชั้นการศึกษา โดยดูรหัสจากภาคผนวก ก 

=> IN050 

 

IN046 หากไม/ได=กำลังศึกษาอยู/แล=ว  

โปรดระบรุะดับชั้นการศึกษาสูงสุด 

ทีท่/านได=รับ 

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดทีท่Iานเรียนจบ ……………………………………….… 

โปรดกรอกเป`นรหัสชั้นการศึกษา โดยดูรหัสจากภาคผนวก ก 
 

IN047 ท/านมีการออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม/  

การออกกลางคัน คือ การที่นักเรียนเคยเข*าเรียนแตIออกจากสถานศึกษาระหวIางปP 

ในขณะที่ยังไมIสำเร็จการศึกษา ซึ่งไมIได*เรียนตIอหรือย*ายไปสถานศึกษาอื่นใดและไมIได*กลับ

เข*ามาเรียนตามปกต ิ

o  ออกกลางคัน                                (1)                                                                       

o  ไมIได*ออกกลางคัน                          (2) 
(2) => IN050 

IN048 ท$านออกจากการศึกษากลางคัน 

ขณะเรียนอยู$ช้ันใด หรือเม่ือจบการศึกษา

ช้ันใด 

ชั้นสุดท?ายที่เรียนก+อนออกกลางคัน ………………………………… 

โปรดกรอกเป`นรหัสชั้นการศึกษา โดยดูรหัสจากภาคผนวก ก 
 

IN049 สาเหตุในการออกจากการศึกษา

กลางคัน หรือไม/ได=เรียนต/อในระดับ 

ที่สูงกว/า 

o ไม+สามารถรับภาระค+าใช?จ+าย                                                                          (1) 

o เพื่อฝkกอบรมทักษะอาชีพ                                                                              (2) 

o เพื่อประกอบอาชีพ                                                                                     (3) 

o สมรสหรือมีบุตร                                                                                        (4) 

o สิ่งที่เรียนไม+สอดคล?องกับความต?องการ                                                             (5) 

o อื่น ๆ โปรดระบ ุ……………………………….                                                            (6) 

 

 

 

 

 

3.2 รายละเอียดของสถานศึกษา 
IN050 โปรดระบุชื่อสถานศึกษาที่ท/านกำลังเรียน  

หรือสถานศึกษาสุดท=ายที่ท/านเรียน 
ชื่อสถานศึกษา ……………….………………………… 

 

IN051 สถานศึกษาดังกล/าวอยู/ภายใต=สังกัดใด/เปpนประเภทใด 

 

o กระทรวงศึกษาธิการ                              (1) 

o เอกชน                                              (2) 

o มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา                 (3)     

o องคXกรทางศาสนา                                 (4) 

o ท?องถิ่น อาทิ โรงเรียนในสังกัด กทม.           (5)   

o อื่น ๆ โปรดระบ ุ.................................          (6) 

 

IN052 สถานศึกษาดังกล/าวตั้งอยู/ในเขตอำเภอใด เขต/อำเภอ ...............................................      

IN053 สถานศึกษาดังกล/าวตั้งอยู/ในจังหวัดใด จังหวัด ......................................................  

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ถามเฉพาะผู=ทีอ่ยู/ในวัยเรียน หรือในช/วงอายุ 6-18 ปK)  

IN054 ท/านได=รับคะแนนจากการทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมทุกวิชาเท/าไหร/ 

คะแนน ONET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ เป`นการสอบวัด 

ระดับความรู*รวบยอด ปลายชIวงชั้น เมื่อครบทุก 6 ภาคเรียน โดยจะสอบในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปPที่ 3 และ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 3 และ 6 โดยผู*สัมภาษณ5 

อาจขอดูใบแสดงผลการทดสอบ/ผลการเรียนของนักเรียน (ถ*ามี)  

หากไมIได*ทดสอบ หรือจำคะแนนไมIได*ให*เว*นวIาง 

คะแนน O-NET ที่ได?รับ ……......................  
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IN055 คะแนน O-NET ข=างต=นเปpนการทดสอบในระดับชั้นใด o ป.3                                                  (1) 

o ป.6                                                  (2) 

o ม.3                                                  (3)     

o ม.6                                                  (4) 

 

IN056 คะแนน O-NET ข=างต=นเปpนการทดสอบที่จัดขึ้นในปKใด พ.ศ. …………………………………..  

IN057 ท/านได=รับคะแนนจากการทดสอบ V-NET เท/าไหร/ 

คะแนน V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด*านอาชีวศึกษา  

เป`นการทดสอบเพื่อวัดความรู* ให*แกIนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปPที่ 3  

โดยผู*สัมภาษณ5อาจขอดูใบแสดงผลการทดสอบ/ผลการเรียนของนักเรียน (ถ*ามี)  

หากไมIได*ทดสอบ หรือจำคะแนนไมIได*ให*เว*นวIาง 

คะแนน V-NET ที่ได?รับ ……...................... 

 

IN058 คะแนน V-NET ข=างต=นเปpนการทดสอบที่จัดขึ้นในปKใด พ.ศ. …………………………………..  

IN059 ท/านได=รับคะแนนจากการทดสอบ N-NET เท/าไหร/ 

คะแนน N-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิสำหรับการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เป`นการทดสอบเพื่อวัดความรู* ให*แกIนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต*น (ม.ต*น) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) โดยผู*สัมภาษณ5อาจ 

ขอดูใบแสดงผลการทดสอบ/ผลการเรียนของนักเรียน (ถ*ามี)  

หากไมIได*ทดสอบ หรือจำคะแนนไมIได*ให*เว*นวIาง 

คะแนน N-NET ที่ได?รับ ……......................  

 

IN060 คะแนน N-NET ข=างต=นเปpนการทดสอบในระดับชั้นใด o ม.ต?น                                                (1) 

o ม.ปลาย                                             (2) 

 

IN061 คะแนน N-NET ข=างต=นเปpนการทดสอบที่จัดขึ้นในปKใด พ.ศ. …………………………………..  

 
ส:วนที่ 4 การฝQกอบรม (ถามเฉพาะผู:ที่มีอายุตั้งแตB 15 ปIขึ้นไป)   
IN062 ในช/วงระยะ 12 เดือน ที่ผ/านมา ท/านเคยได=เข=ารับการฝwกอบรม

เพิ่มเติม หรือไม/ 

การฝ�กอบรม หมายถึง การฝ�กทักษะทางอาชีพ หรือทักษะด*านอื่น ๆ  

เชIน การใช*คอมพิวเตอร5 ชIางยนต5 ภาษาอังกฤษ การทำปุ�ย การปลูกต*นไม* 

หลักสูตรผู*นำชุมชน โดยไมIนับรวมหลักสูตรที่เป`นสIวนหนึ่งของการทำงาน

ทีจ่ัดโดยนายจ*างภายในองค5กรของทIานเอง และไมIนับรวมหลักสูตรที่อยูI 

ในสถานศึกษา เชIน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

o ได?รับการฝkกอบรมเพิ่มเติม                                        (1) 

o ไม+ได?รับการฝkกอบรมเพิ่มเติม                                     (2) 

(2) => IN084  

(ส"วนท่ี 5 ทักษะท่ีจำเป1น) 

หากท/านเคยเข=ารับการฝwกอบรม  

โปรดระบุรายละเอียดของการฝwกอบรม 

หลักสูตรที่ 1  

ระบุรายละเอียดหลักสูตรที่ได*รับ 

การอบรมลIาสุดลำดับที่ 1 

IN063 หลักสูตรที่ได*รับการฝZกอบรมหลักสูตรที่ 1 .................................................................... 

ระบุชื่อหลักสูตร หรือหัวข*อการอบรม 

IN064 การฝZกอบรมจัดโดย  

   o  ภาครัฐ                       (1)           o ภาคเอกชน                                       (2)   

   o  สถาบันการศึกษา          (3)            o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................  (4) 

IN065 ระยะเวลาในการฝZกอบรม ............... วัน 

IN066 ค2าใช*จ2ายในการฝZกอบรม ................. บาท   หากไมIเสียคIาใช*จIายให*ใสI “0” 

IN067 ผู*รับผิดชอบค2าใช*จ2ายในการฝZกอบรม   

   o ไม+เสียค+าใช?จ+าย              (1)           o จ+ายเอง                                            (2) 

   o นายจ?าง                       (3)           o อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................   (4) 

IN068 ได*รับค2าตอบแทนจากการฝZกอบรม .............................. บาท  หากไมIได*รับให*ใสI “0” 
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IN069 ประโยชนWสูงสุดที่ได*รับจากการฝZกอบรม 

   o  ประกอบอาชีพใหม+ มีช+องทางหารายได?เพิ่ม                                                     (1) 

 o  ประกอบอาชีพเดิม แต+มีทักษะในอาชีพสูงขึ้น ทำให?ค+าจ?างเพิ่มขึ้น                           (2)  

 o  ประกอบอาชีพเดิม แต+มีทักษะในอาชีพสูงขึ้น มีโอกาสได?ค+าจ?างเพิ่มขึ้นในอนาคต         (3)              

   o  ได?รับความรู?เพิ่มขึ้น แต+ไม+เกี่ยวข?องกับการประกอบอาชีพโดยตรง                           (4) 

   o  ได?รู?จักเพื่อนร+วมอบรมเพิ่มขึ้น เป3นประโยชนXต+อการประกอบอาชีพในอนาคต             (5) 

   o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………………………………….            (6)                                          

โปรดระบุรายละเอียดของการฝwกอบรม 

หลักสูตรที่ 2  

ในกรณีที่ทIานเข*ารIวมการฝ�กอบรม 

มากกวIา 1 หลักสูตรภายใน 12 เดือน 

IN070 หลักสูตรที่ได*รับการฝZกอบรมหลักสูตรที่ 2 ...................................................................... 

ระบุชื่อหลักสูตร หรือหัวข*อการอบรม 

IN071 การฝZกอบรมจัดโดย  

   o  ภาครัฐ                       (1)           o  ภาคเอกชน                                      (2)   

   o  สถาบันการศึกษา          (3)            o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................  (4) 

IN072 ระยะเวลาในการฝZกอบรม ............... วัน 

IN073 ค2าใช*จ2ายในการฝZกอบรม ................. บาท  หากไมIเสียคIาใช*จIายให*ใสI “0” 

IN074 ผู*รับผิดชอบค2าใช*จ2ายในการฝZกอบรม   

   o ไม+เสียค+าใช?จ+าย              (1)           o จ+ายเอง                                            (2) 

   o นายจ?าง                       (3)           o อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................   (4) 

IN075 ได*รับค2าตอบแทนจากการฝZกอบรม ........... บาท  หากไมIได*รับให*ใสI “0” 

IN076 ประโยชนWสูงสุดที่ได*รับจากการฝZกอบรม 

   o  ประกอบอาชีพใหม+ มีช+องทางหารายได?เพิ่ม                                                     (1) 

 o  ประกอบอาชีพเดิม แต+มีทักษะในอาชีพสูงขึ้น ทำให?ค+าจ?างเพิ่มขึ้น                           (2)  

 o  ประกอบอาชีพเดิม แต+มีทักษะในอาชีพสูงขึ้น มีโอกาสได?ค+าจ?างเพิ่มขึ้นในอนาคต         (3)              

   o  ได?รับความรู?เพิ่มขึ้น แต+ไม+เกี่ยวข?องกับการประกอบอาชีพโดยตรง                           (4) 

   o  ได?รู?จักเพื่อนร+วมอบรมเพิ่มขึ้น เป3นประโยชนXต+อการประกอบอาชีพในอนาคต             (5) 

   o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………………………………….            (6)                                          

 

โปรดระบุรายละเอียดของการฝwกอบรม 

หลักสูตรที่ 3 

ในกรณีที่ทIานเข*ารIวมการฝ�กอบรม

มากกวIา 1 หลักสูตรภายใน 12 เดือน 

IN077 หลักสูตรที่ได*รับการฝZกอบรมหลักสูตรที่ 3 ...................................................................... 

ระบุชื่อหลักสูตร หรือหัวข*อการอบรม 

IN078 การฝZกอบรมจัดโดย  

   o  ภาครัฐ                       (1)           o  ภาคเอกชน                                      (2)   

   o  สถาบันการศึกษา          (3)            o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................  (4) 

IN079 ระยะเวลาในการฝZกอบรม ............... วัน 

IN080 ค2าใช*จ2ายในการฝZกอบรม ................. บาท  หากไมIเสียคIาใช*จIายให*ใสI “0” 

IN081 ผู*รับผิดชอบค2าใช*จ2ายในการฝZกอบรม   

   o ไม+เสียค+าใช?จ+าย              (1)           o จ+ายเอง                                            (2) 

   o นายจ?าง                       (3)           o อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......................................   (4) 

IN082 ได*รับค2าตอบแทนจากการฝZกอบรม ........... บาท  หากไมIได*รับให*ใสI “0” 

IN083 ประโยชนWสูงสุดที่ได*รับจากการฝZกอบรม 

   o  ประกอบอาชีพใหม+ มีช+องทางหารายได?เพิ่ม                                                     (1) 

 o  ประกอบอาชีพเดิม แต+มีทักษะในอาชีพสูงขึ้น ทำให?ค+าจ?างเพิ่มขึ้น                           (2)  

 o  ประกอบอาชีพเดิม แต+มีทักษะในอาชีพสูงขึ้น มีโอกาสได?ค+าจ?างเพิ่มขึ้นในอนาคต         (3)              

   o  ได?รับความรู?เพิ่มขึ้น แต+ไม+เกี่ยวข?องกับการประกอบอาชีพโดยตรง                           (4) 

   o  ได?รู?จักเพื่อนร+วมอบรมเพิ่มขึ้น เป3นประโยชนXต+อการประกอบอาชีพในอนาคต             (5) 

   o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………………………………….            (6)                                          
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ส:วนที่ 5 ทักษะที่จำเปTน (ถามเฉพาะผู:ที่มีอายุตั้งแตB 12 ปIขึ้นไป) 

5.1 ทักษะการฟcง พูด อ/าน เขียนภาษาไทย 

IN084 ทักษะการฟcงภาษาไทย 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการฟzงมรีายละเอียด ดังนี้  

(1) ระดับน=อยที่สุด: สามารถตอบคำถามจากการรับฟzงข*อความ หรือ 

เรื่องราวที่ใช*ภาษางIาย ๆ ในชีวิตประจำวัน  

(2) ระดับน=อย: สามารถจับใจความสำคัญจากการรับฟzงเรื่องราวในชวีิต 

ประจำวัน เหตุการณ5 ขIาว โฆษณา และประกาศ ทีม่ีเนื้อหาไมIซับซ*อน  

(3) ระดับปานกลาง: สามารถจับใจความสำคัญจากการรับฟzงเรื่องราว 

ในชีวิตประจำวัน เหตุการณ5 ขIาว โฆษณา ประกาศ สื่อประชาสัมพันธ5  

บทความ และสารคด ีทีม่ีเนื้อหาซับซ*อนมากขึ้น 

(4) ระดับสูง: สามารถเข*าใจและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห5อยIางม ี

เหตุผล จากการรับฟzงโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ5 บรรยายตIาง ๆ ทีม่ีการใช*

ภาษาระดับทางการและกึ่งทางการ พร*อมทั้งนำไปใช*ประโยชน5ได* 

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถเข*าใจและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห5 พร*อมทั้ง

สรุปความจากการรับฟzงบรรยายข*อมูล เนื้อหาสาระ โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ5 

ทั้งประเภทเนื้อหาทั่วไปและเชิงวิชาการที่ม ี

การใช*ภาษาในระดับสูง เชIน คำศัพท5เชิงวิชาการ คำศัพท5เฉพาะ พร*อมทั้ง 

นำไปใช*ประโยชน5ได* 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 

 

IN085 ทักษะการพูดภาษาไทย 
การวัดระดับความสามารถของทักษะการพูดมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) ระดับน=อยที่สุด: พูดออกเสียงได*ชัดเจน ตอบได*สั้น ๆ ลักษณะถามคำ  
ตอบคำ หากเป`นคำถามที่ยากขึ้น จะต*องใช*เวลาในการเรียบเรียงคำพูด  
ใช*ภาษาได*อยIางจำกัดเพื่อสื่อสารในสถานการณ5ทั่วไป มักเป`นภาษาที่เรียน 
และทIองจำมาเทIานั้น 
(2) ระดับน=อย: พูดออกเสียงได*ชัดเจน ตอบคำถามได*ถูกต*อง สามารถ 
สนทนาในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อาจจะมีวกวนบ*าง หากมีคำถาม 
ผู*ตอบสามารถอธิบายความและให*เหตุผลประกอบได*   
(3) ระดับปานกลาง: พูดออกเสียงได*ชัดเจน ตอบคำถามได*ถูกต*อง ตรงประเด็น 
และชัดเจน สามารถสนทนาอยIางเป`นทางการและไมIเป`นทางการได* พร*อมทั้ง
อธิบายและขยายความได*สมเหตุสมผล พูดไมIวกวน ทั้งนี้ ผู*ตอบสามารถให*
ความเห็นได*อยIางมั่นใจในเรื่องที่ถนัดหรือคุ*นเคย สIวนในเรื่องที่ไมIถนัด 
หรือไมIคุ*นเคย การสนทนาอาจไมIคลIองตัว 
(4) ระดับสูง: พูดออกเสียงได*ชัดเจน ตอบคำถามได*ถูกต*อง ตรงประเด็น 
สมบูรณ5 และครบถ*วน สามารถสนทนาได*อยIางคลIองแคลIว โต*ตอบได*ทันท ี 
ทั้งในเรื่องทางสังคม เรื่องทางวิชาการ หรือเรื่องทางวิชาชีพ โดยสามารถ 
อธิบายรายละเอียดและสรุปความ พร*อมทั้งแสดงข*อคิดเห็นได* อาจมีการใช*
คำศัพท5เฉพาะ และสำนวนโวหารที่ใช*บIอยในชีวิตประจำวัน  
(5) ระดับสูงที่สุด: พูดออกเสียงได*ชัดเจน ฉะฉาน มั่นใจ ตอบคำถามได*ถูกต*อง 
ตรงประเด็น สมบูรณ5 และครบถ*วน วิพากษ5วิจารณ5ตามประเด็นได*อยIาง
สมเหตุสมผลและสร*างสรรค5 สนทนาได*อยIางคลIองแคลIว ใช*คำศัพท5 ถ*อยคำ 
และสำนวนได*ถูกต*อง ใช*ภาษาได*เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล อีกทั้งสามารถ
พูดให*คนหมูIมากฟzงได*  

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 

 

IN086 ทักษะการอ/านภาษาไทย 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการอIานมีรายละเอียด ดังนี ้

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 
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(1) ระดับน=อยที่สุด: สามารถอIานข*อความเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 

ที่ใช*ภาษางIาย ๆ อาทิ ปlายบอกทาง ปlายสินค*า รายการอาหาร รวมถึง 

บทความสั้น ๆ ที่มีเนื้อหาไมIซับซ*อน ความยาว 3-4 บรรทัด โดยผู*ตอบ 

แสดงให*เห็นถึงความเข*าใจ สามารถจับใจความสำคัญ และตอบคำถามได* 

(2) ระดบัน=อย: สามารถอIานข*อความเกี่ยวกับขIาว เหตุการณ5 ประกาศ โฆษณา 

สื่อประชาสัมพันธ5 บันทึกเรื่องราว บทความทั่วไป สารคด ีเรื่องสั้น บทสนทนา 

และเพลง โดยผู*ตอบแสดงให*เห็นถึงความเข*าใจ สามารถจับใจความสำคัญ  

และตอบคำถามได* 

(3) ระดับปานกลาง:  สามารถอIานข*อความเกี่ยวกับขIาว เหตุการณ5 ประกาศ 

โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ5 บันทึกเรื่องราว บทความทั่วไป สารคด ีเอกสาร 

ทางวิชาการ โดยผู*ตอบแสดงให*เห็นถึงความเข*าใจ สามารถจับใจความสำคัญ 

และตอบคำถามได*ตรงประเด็น 

(4) ระดับสูง:  สามารถอIานข*อความเกี่ยวกับความรู* หนังสือพิมพ5 วารสาร  

สารคดี บทความประเภทตIาง ๆ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย เอกสารทางวิชาการ  

ที่มโีครงสร*างประโยคซับซ*อน มีการใช*ภาษาทางการและภาษากึ่งทางการ  

มีคำศัพท5ทางวิชาการ ความยาว 20 บรรทัด โดยผู*ตอบแสดงให*เห็นถึงความ

เข*าใจ สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห5 และตอบคำถามได*ตรงประเด็น  

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถอIานข*อความเกี่ยวกับความรู* หนังสือพิมพ5 วารสาร 

สารคด ีบทความประเภทตIาง ๆ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย เอกสารทางวิชาการ

ที่มโีครงสร*างประโยคซับซ*อนมาก ทั้งประเภทเนื้อหาทั่วไปและเชิงวิชาการ 

ความยาว 30 บรรทัด โดยผู*ตอบแสดงให*เห็นถึงความเข*าใจ สามารถจับ

ใจความสำคัญ สังเคราะห5เรื่องที่อIาน และนำไปใช*ได*  

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 

IN087 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการเขียนมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) ระดับน=อยที่สุด:  มีความสามารถในการเขียนสื่อสาร อธิบายข*อมูล 

ที่จำเป`นงIาย ๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ เซ็นชื่อ กรอกเอกสาร  สามารถเขียน

เรื่องราวจากประสบการณ5 โดยใช*คำ วลี และประโยคที่ไมIซับซ*อน  

(2) ระดับน=อย:  มีความสามารถในการเขียนประวัต ิบรรยายประสบการณ5 

อธิบายชี้แจง เขียนจดหมายสIวนตัว เพื่อสื่อสารโดยทั่วไปได*   

(3) ระดับปานกลาง:  มีความสามารถในการเขียนประวัต ิบรรยาย 

ประสบการณ5 อธิบายชี้แจง เขียนจดหมายกิจธุระ เพื่อติดตIอเรื่องกิจการงาน

มิใชIเรื่องสIวนตัว โดยใช*ถ*อยคำทีส่ื่อความหมายได*ถูกต*องตามระดับภาษา  

(4) ระดับสูง:  สามารถเขียนเรียงความจากเรื่องและภาพที่กำหนด บทความ

ทั่วไป เขียนประกาศ สรุปความ โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหา บรรยาย อธิบาย 

พรรณนา เชิญชวน/โน*มน*าว แสดงข*อคิดเห็น มีการใช*ถ*อยคำ สำนวนโวหาร 

ที่สละสลวย ถูกต*องตามระดับภาษา พร*อมทั้งมีการอ*างอิงข*อมูล  

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถเขียนบทความทั่วไป บทความเชิงวิชาการ เขียน

ประกาศ สรุปความ โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหา บรรยาย อธิบาย พรรณนา  

เชิญชวน/โน*มน*าว เขียนโต*แย*ง แสดงข*อคิดเห็น ใช*คำศพัท5ทางวิชาการ  

มีการใช*ถ*อยคำ สำนวนโวหารที่สละสลวย ถูกต*องตามระดับภาษา พร*อมทั้ง 

มีการอ*างอิงข*อมูลได*ถูกต*องตามหลักวิชาการ  

 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 

 

5.2 ทักษะการฟcง พูด อ/าน เขียนภาษาอังกฤษ 
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IN088 ทักษะการฟcงภาษาอังกฤษ 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการฟzงภาษาอังกฤษมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) ระดับน=อยที่สุด: สามารถฟzงได*เป`นคำ ๆ เทIานั้น หรือแทบจะฟzงแล*ว 

ไมIเข*าใจเลย  เชIน  yes (ใชI) no (ไมI) water (น้ำ) hello (สวัสด)ี 

(2) ระดับน=อย: สามารถฟzงได*เป`นวลี ประโยคงIาย ๆ การกลIาวทักทาย/ลา 

คำถามตIาง ๆ ที่ใช*เป`นประจำ   

เชIน   กลIาวทักทาย/ลา –  good morning / goodbye 

       วลี/ประโยคงIาย ๆ – What is your name? (คุณชื่ออะไร?)  

                                How much? (ราคาเทIาไหรI?) 

                                I go to Pattaya. (ฉันไปพัทยา) 

                               I play football. (ฉันเตะฟุตบอล) 

(3) ระดับปานกลาง:  สามารถฟzงได*ประโยคที่ยาว ตIอเนื่อง และมีความ

ซับซ*อนมากขึ้น  

เชIน    Can I have some water, please? .  

        (ขอน้ำดื่มให*ฉันหนIอยได*ไหม) 

        Good morning ! Where are you going?.  

        (สวัสดีตอนเช*า , คุณกำลังจะไปไหน?) 

       What’s your favorite sport? , I love playing  football.   

       (ฉันชอบเลIนฟุตบอล , คุณชอบกีฬาอะไร?) 

(4) ระดับสูง: สามารถเข*าใจการพูด/สนทนาทั้งที่เป`นทางการและไมIเป`น

ทางการ ในลักษณะตIาง ๆ ได*  ไมIวIาจะเป`นการฟzงสด ๆ หรือออกอากาศ 

ทางโทรทัศน5 การบรรยายข*อมูลหรือเลIาเรื่องตIาง ๆ ประเภทเนื้อหาทั่วไป 

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถเข*าใจการพูดในลักษณะตIาง ๆ ได*  ไมIวIาจะเป`น 

การฟzงสด ๆ หรือออกอากาศทางโทรทัศน5 การบรรยายข*อมูล เนื้อหาสาระ 

หรือเลIาเรื่องตIาง ๆ ทั้งประเภทเนื้อหาทั่วไปและเชิงวิชาการ 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 

 

 

 

IN089 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) ระดับน=อยที่สุด: สามารถพูดได*เป`นคำ ๆ เทIานั้น หรือแทบจะไมIสามารถ

พูดได*เลย เชIน  one (หนึ่ง) dog (สุนัข) love (รัก) eye (ตา) 

(2) ระดับน=อย: สามารถนับเลขได* กลIาวทักทาย/กลIาวลา รู*คำศัพท5พอสมควร 

สามารถพูดเป`นวลี หรือพูดประโยคงIาย ๆ ที่ใช*เป`นประจำ  

เชIน  นับเลข – one (1)  two  (2)  three (3)  four (4)  five (5)   

                  six (6)  seven (7)  eight (8)  nine (9)  ten (10)   

      กลIาวทักทาย/ลา – hello / bye  

      คำศัพท5 – school (โรงเรียน)  police (ตำรวจ)  car (รถยนต5)  

                  park (สวนสาธารณะ)  doctor (หมอ)  mango (มะมIวง)  

                 pink (สีชมพ)ู  mother (แมI)  shoe (รองเท*า)  

                pencil (ดินสอ)  run (วิ่ง)  sun (พระอาทิตย5) 

     วลี/ประโยคงIาย ๆ – I go. (ฉันไป)  

                             How are you? (คุณสบายดีไหม?) 

                            I love you. (ฉันรักคุณ) 

(3) ระดับปานกลาง:  สามารถแนะนำตัวเอง อธิบายข*อมูลเบื้องต*น  

เชIน ที่อยูIอาศัย อาชีพ การศึกษา เป`นประโยคงIาย ๆ โดยใช*คำศัพท5พื้นฐาน 

รวมทั้งสามารถโต*ตอบบทสนทนางIาย ๆ ได*   

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 
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เชIน  My name is Somsak. (ฉันชื่อสมศักดิ)์ 

      I live in Thailand. (ฉันอาศัยอยูIในประเทศไทย) 

     I am a farmer. (ฉันเป`นชาวนา) 

(4) ระดับสูง:  สามารถเข*ารIวมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

ชาวตIางประเทศ บรรยายข*อมูล/นำเสนองานทั่วไปได*  

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถเข*ารIวมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

ชาวตIางประเทศ บรรยายข*อมูล/นำเสนองานได*อยIางคลIองแคลIว และกลIาว 

สุนทรพจน5ได* ทั้งเนื้อหาทั่วไปและเชิงวิชาการ โดยมีการใช*ประโยคที่ซบัซ*อน  

มีการใช*คำศัพท5ภาษาอังกฤษระดับสูง สำนวน และไวยกรณ5ได*อยIางถูกต*อง  

IN090 ทักษะการอ/านภาษาอังกฤษ 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการอIานภาษาอังกฤษมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) ระดับน=อยที่สุด: สามารถอIานได*เฉพาะพยัญชนะ หรือแทบจะไมIสามารถ

อIานได*เลย เชIน  A B C D E F G H I J K L M ….. X Y Z  

(2) ระดับน=อย: สามารถอIานคำศัพท5 วลี หรือประโยคงIาย ๆ ที่ใช*เป`นประจำ   

เชIน คำศัพท5 - one (1)  two (2)  ten (10)  twenty (20) 

                 ant (มด)  bird (นก)  red (สีแดง)  Japan (ญี่ปุ}น) 

     วลี/ประโยคงIาย ๆ  – I sleep. (ฉันนอน)   

                              What time? (กี่โมง?) 

                              I love you. (ฉันรักคุณ) 

(3) ระดับปานกลาง:  สามารถอIานคำศัพท5ที่มีความหลากหลายมากขึ้น  

ประโยคที่มีความซับซ*อนมากขึ้น ปlายประกาศ บทความสั้น ๆ ที่เป`นเนื้อหาทั่วไป  

(4) ระดับสูง: สามารถอIานจดหมาย บทความทั่วไป รายงานตIาง ๆ ซึ่งเป`น

รูปแบบที่เป`นทางการน*อยกวIาการเขียนเชิงวิชาการ   

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถอIานรายงาน บทความ หนังสือ และเอกสาร 

ทางวิชาการตIาง ๆ ที่มีการใช*หลักไวยากรณ5และคำศัพท5ภาษาอังกฤษระดับสูง  

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 

 

IN091 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

การวัดระดับความสามารถของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระดับน=อยที่สุด: สามารถเขียนได*เฉพาะพยัญชนะ หรือเขียนเป`นคำ ๆ 

เทIานั้น หรือแทบจะไมIสามารถเขียนได*เลย  

เชIน  A B C D E F G  blue (สีฟlา)  you (คุณ)  Thailand (ไทย) 

(2) ระดับน=อย: สามารถกรอกแบบฟอร5มข*อมูลสIวนตัวอยIางงIายได*  

เชIน ชื่อ นามสกุล สัญชาต ิและข*อมูลพื้นฐานอื่นๆ สามารถเขียนวลี หรือ

ประโยคงIาย ๆ ที่ใช*เป`นประจำ โดยใช*คำศัพท5พื้นฐาน   

เชIน   I love you. (ฉันรักคุณ)    My car. (รถยนต5ของฉัน) 

(3) ระดับปานกลาง:  สามารถเขียนประโยคที่มีความซับซ*อนมากขึ้น สามารถ

เขียนแนะนำตนเอง อธิบายความ บรรยายภาพ เลIาเรื่องทั่วไปแบบสั้น ๆ ได*  

(4) ระดับสูง:  สามารถเขียนอธิบาย บรรยายภาพหรือข*อมูลตIาง ๆ  

บทความทั่วไป ซึ่งเป`นรูปแบบที่เป`นทางการน*อยกวIาการเขียนเชิงวิชาการ สื่อ

ความหมายได*ชัดเจน และถูกต*องตามหลักไวยากรณ5ขั้นพื้นฐาน 

(5) ระดับสูงที่สุด: สามารถเขียนบทความทั่วไป บทความเชิงวิชาการ  

รายงานที่มีความละเอียดพร*อมข*อมูลเชิงลึก มีการใช*คำศัพท5ภาษาอังกฤษ

ระดับสูง มีการเรียบเรียงเนื้อหา สื่อความหมายได*ชัดเจน และถูกต*องตาม 

หลักไวยากรณ5ขั้นสูง  

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o สูง                                                                 (4) 

o สูงที่สุด                                                            (5) 
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5.3 ทักษะการนับจำนวนและการคิดคำนวณ 

IN092 ทักษะการคิดคำนวณ 

คำถาม: โปรดตอบคำถามการบวก ลบ คูณ หาร ทั่วไป ดังนี้   

1) 12 + 5 มีคIาเทIากับ ? (คำตอบ คือ 17) 

2) 17 – 2 มีคIาเทIากับ ?  (คำตอบ คือ 15) 

3) 6*3 มีคIาเทIากับ ? (คำตอบ คือ 18) 

4) 20/5 มีคIาเทIากับ ?  (คำตอบ คือ 4) 

5) (10*5)/100 มีคIาเทIากับ ? (คำตอบ คือ 0.5) 

ตอบไมIได*เลย ................................................................................................ (1) 

ตอบถูก 1-2 ข*อ ........................................................................................... (2) 

ตอบถูก 3-4 ข*อ ……..................................................................................... (3) 

ตอบถูกทุกข*อ แตIไมIสามารถคิดคำนวณซับซ*อนกวIาบวกลบคูณหารทั่วไปได* (4) 

  เชIน  23  มีคIาเทIากับ ? (คำตอบ คือ 8)    

       106  มีคIาเทIากับ ? (คำตอบ คือ 1 ล*าน) 

      การคำนวณสIวนลดเปอร5เซ็นต5  การคำนวณหาพื้นที่ การหาคIาเฉลี่ย 

ตอบถูกทุกข*อและสามารถคิดเลขที่ซับซ*อนกวIาบวกลบคูณหารได* ………….. (5) 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 

 

 

 

 

5.4 ทักษะทางการเงิน 

IN093 ความรู9ความเข9าใจ พฤติกรรม และทัศนคตติCอการวางแผนใช9จCาย 

คำถาม: ทIานมพีฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการใช*จIายเงินในลักษณะนี้ หรือไมI  

(1) จดบันทึกรายรับรายจIาย จัดทำบัญชีคIาใช*จIายสIวนตัว 

(2) ใช*จIายเงินน*อยกวIารายได*ที่หาได* 

(3) มีการวางแผนในการใช*จIายและเก็บเงินลIวงหน*า 

(4) ซื้อเทIาที่จำเป`น ไมIซื้อของตามแรงกระตุ*น 

(5) มีการเปรียบเทียบราคากIอนซื้อ 

(6) มีการหารายได*พิเศษเพิ่มเติม 

โปรดถามให9ครบทั้ง 6 ข9อ  

ไมIทำเลย ………………………………………………..…….…………………………….…… (1) 

ทำได* 1-2 ข*อ …………………………................................................................. (2) 

ทำได* 3 ข*อ.....................................................................................................(3) 

ทำได* 4 ข*อ.................................................................................................... (4) 

ทำได* 5 ข*อ ขึ้นไป...........................................................................................(5) 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 

 

IN094 ความรู9ความเข9าใจ พฤติกรรม และทัศนคตติCอการออม 

การแบIงรายได*สIวนหนึ่ง เพื่อเก็บไว*เป`นคIาใช*จIายที่จำเป`นต*องใช*ตามโอกาส 

สำรองไว*ใช*ยามฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดเหตุไมIคาดฝzน หรือเพื่อเก็บไว*ในยาม

เกษียณอายุ นอกจากนี้ ยังเป`นการสร*างวินัยทางการเงินเพื่อให*ฐานของ 

เงินออมขยายตัวเพิ่ม และสร*างความมั่งคั่งในอนาคต  

คำถาม: เมื่อทIานได*รับเงินคIาจ*างในแตIละครั้งหรือในแตIละเดือนมาแล*ว  

ทIานได*แบIงเงินสIวนหนึ่งไว*เป`นเงินเก็บหรือเงินออม หรือไมI  

(1) ใช*จIายจนหมดไมIเคยมีเงินเก็บเลย 

(2) เก็บไว*บ*าง แตIตอนนี้ใช*จIายหมดแล*ว  

(3) พอมีเงินเก็บ แตIไมIสามารถอยูIได*เกิน 3 เดือนหากไมIมีรายได* 

(4) มีเงินเก็บ สามารถอยูIได*แบบไมIมีรายได*มากกวIา 3 เดือนแตIไมIเกิน 1 ปP  

(5) มเีงินเก็บ หากไมIมีรายได*ก็ยังสามารถอยูIได*มากกวIา 1 ปP  

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 
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IN095 ความรู9ความเข9าใจ พฤติกรรม และทัศนคตติCอการลงทุน 

การแบIงเงินออมสIวนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในทางเลือกตIาง ๆ เพื่อกระจาย 

ความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทำให*เงินออมงอกเงยเพิ่มมูลคIา  

คำถาม: ทIานได*แบIงเงินออมสIวนหนึ่งไว* เพื่อนำไปลงทุนให*ได*ผลตอบแทน/
ดอกเบี้ย หรือไมI เชIน การฝากเงินกับธนาคาร ซื้อพันธบัตร กองทุน หุ*น  

และอื่น ๆ เพื่อให*มโีอกาสได*ผลตอบแทนมากกวIาดอกเบี้ยเงินฝาก  
(1) ไมIเคยสนใจในการลงทุน เพื่อให*ได*ผลตอบแทน/ดอกเบี้ย 

(2) สนใจในการลงทุน แตIไมIเคยมีเงินเก็บ หรือไมIเคยได*รับผลตอบแทน/ 

ดอกเบี้ย จากเงินเก็บเลย  

(3) เคยมีเงินฝากธนาคาร หรือเคยได*รับผลตอบแทน/ดอกเบี้ยอยูIบ*าง  

(4) ปzจจุบันได*รับผลตอบแทน/ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน เชIน ธนาคาร สหกรณ5   

(5) ปzจจุบันได*รับผลตอบแทน/ดอกเบี้ยจากการลงทุนอื่น ๆ นอกจากเงินฝาก  

เชIน พันธบัตร กองทุน หุ*น ทองคำ อสังหาริมทรัพย5 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 

 

5.5 ทักษะด9านดิจิทัล 

IN096 ทักษะในการใช9เครื่องมือ อุปกรณV และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการสื่อสาร การทำงาน และการเข9าถึงบริการตCาง ๆ  

คำถาม: ปzจจุบันทIานได*มีการใช*งานเทคโนโลยีดิจิทัล ผIานอุปกรณ5โทรศัพท5 

มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร5 ในชีวิตประจำวัน หรือไมI 

(1) ไมIมกีารใช*เทคโนโลยีดิจิทัล ไมIมีการใช*งานอินเทอร5เน็ตผIานอุปกรณ5ใด ๆ 

(2) มีการใช*งานเทคโนโลยีดิจิทัลผIานโทรศัพท5มือถือ เพื่อเข*าถึงบริการของ 

ภาครัฐ หรือเพื่อความบันเทิงและติดตIอสื่อสารทั่วไป เชIน การลงทะเบียน 

เพื่อรับสวัสดิการผIานชIองทางออนไลน5ตIาง ๆ  การสนทนาผIานแอพพลิเคชั่น  

การดูคลิปวีดีโอ/สื่อโฆษณาตIาง ๆ  

(3) มกีารใช*งานเทคโนโลยีดิจิทัลผIานโทรศัพท5มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร5  

เพื่อศึกษาค*นคว*าหาข*อมูลและเรียนออนไลน5 ใช*ทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อของ

ออนไลน5 ใช*ประกอบการทำงาน อาทิ การใช*งานโปรแกรมคอมพิวเตอร5พื้นฐาน 

(4) มีการใช*งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร*างรายได* ขยายหรือตIอยอดธุรกิจ  

หรือมีความสามารถในการใช*โปรแกรมคอมพิวเตอร5เฉพาะทางมากขึ้น อาทิ  

การขายของออนไลน5ผIานชIองทางตIาง ๆ การสร*างรายได*ผIาน Youtube  

การตัดตIอภาพ/สื่อประชาสัมพันธ5 การใช*โปรแกรมออกแบบกIอสร*าง  

(5) มกีารใช*เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร*างนวัตกรรมตIาง ๆ ในการพัฒนาและ 

ตIอยอดอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งต*องอาศัยความรู* ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกวIา 

การใช*งานโดยทั่วไป อาทิ ผลิตและพัฒนาซอฟต5แวร5 ผลิตและสIงออก 

ดิจิทัลคอนเทนต5   

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 

 

IN097 การรู9เทCาทันสื่อสังคมออนไลนV 

คำถาม: ปzจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน5เข*ามามีบทบาทอยIางมากในชวีิต 

ประจำวัน ทั้งข*อมูลขIาวสารและเรื่องราวตIาง ๆ ทIานมีความรู* ความเข*าใจ  

และพฤติกรรมการใช*อินเทอร5เน็ตและสื่อสังคมออนไลน5 ในลักษณะนี้ หรือไมI  

(1) หาข*อมูลจากสื่อสังคมออนไลน5หลากหลายประเภทโดยไมIเชื่อถือจาก

แหลIงข*อมูลเดียว 

(2) ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกIตนเอง ครอบครัว และผู*อื่นที่อาจ 

ได*รับผลกระทบ จากการโพสต5ข*อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอผIานสื่อ 

สังคมออนไลน5  

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 

 



 17 

(3) เข*าใจถึงเปlาหมายเบื้องหลังของเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน5ที่ต*องการ 

โน*มน*าว จูงใจ ให*ผู*อIานคล*อยตาม  

(4) สามารถแยกแยะระหวIางข*อเท็จจริงและความเห็นของผู*ให*ข*อมูล พร*อมทั้ง

หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เป`นอันตรายจากสื่อสังคมออนไลน5  

(5) นำเสนอความคิด ข*อมูลที่มีประโยชน5 หรือแก*ไขข*อมูลที่ไมIถูกต*อง โดยใช*

ภาษาหรือคำพูดที่สุภาพเหมาะสมในการสื่อสารผIานสื่อสังคมออนไลน5 

(6) รู*ข*อกฎหมายและบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน5 

โปรดถามให9ครบทั้ง 6 ข9อ  

ไมIมีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาวเลย ………..…….…………….……………….…….(1) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 1-2 ข*อ ....................................................... (2) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 3 ข*อ.............................................................(3) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 4 ข*อ........................................................... (4) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 5 ข*อ ขึ้นไป .................................................(5) 

5.6 ความรอบรู9ทางสุขภาพ 

IN098 ความรู9และความเข9าใจในการดูแลสุขภาพ และการป_องกันตนเอง

จากโรคระบาด  

คำถาม: ทIานมีความรู* ความเข*าใจ และปฏิบัติตนตามแนวทาง/มาตรการ

ปlองกันโรคในชIวงการแพรIระบาดของโควิด 19 มากน*อย อยIางไร 

(1) ฉีดวัคซีนปlองกันโควิด-19 เพื่อสร*างภูมิคุ*มกัน ลดความรุนแรงของอาการ 

และลดอัตราการเสียชีวิตได* หากได*รับเชื้อในอนาคต  

(2) ล*างมือสม่ำเสมอด*วยสบูIหรือเจลแอลกอฮอล5 ทุกครั้งกIอนรับประทาน

อาหาร หลังเข*าห*องน้ำ หรือหลังจากสัมผัสจุดเสี่ยงที่ในที่สาธารณะ เชIน  

ราวบันได ลูกบิดประตู เป`นต*น 

(3) สวมหน*ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยูIนอกบ*าน 

(4) มกีารเว*นระยะหIางทางสังคม (Social Distancing) ลดการออกไป 

นอกบ*านโดยไมIจำเป`น หลีกเลี่ยงการใช*ระบบขนสIงสาธารณะ การไมIเข*ารIวม

กิจกรรมรIวมกับคนหมูIมาก และการทำงานอยูIที่บ*าน 

(5) หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข* ไอแห*ง ๆ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล 

สัมผัสผู*ป}วยหรือผู*ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ควรรีบไปโรงพยาบาลโดยดIวนที่สุด 

(6) มีการออกกำลังกาย นอนหลับพักผIอนให*เพียงพอ รักษาสุขภาพให*แข็งแรง 

(7) รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช*ช*อนส*อมสIวนตัว 

(8) ดูแลสภาพจิตใจของตนเอง ไมIให*เครียดเกินไป หาวิธีผIอนคลายความเครียด 

เชIน การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ 

โปรดถามให9ครบทั้ง 8 ข9อ  

ไมIได*ปฏิบัติตนตามแนวทางดังกลIาวเลย ..…..…….…………….……………….…….(1) 

ปฏิบัติตนตามแนวทางดังกลIาว 1-2 ข*อ ....................................................... (2) 

ปฏิบัติตนตามแนวทางดังกลIาว 3-4 ข*อ.........................................................(3) 

ปฏิบัติตนตามแนวทางดังกลIาว 5-6 ข*อ........................................................ (4) 

ปฏิบัติตนตามแนวทางดังกลIาว 7-8 ข*อ.........................................................(5) 

 

 

 

 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 
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5.7 ทักษะทางสังคม 

IN099 ทักษะในการสื่อสารและเจรจาตCอรอง  

ทักษะในการสื่อสารและเจรจาตIอรอง เป`นทักษะที่จำเป`น สำหรับการใช* 

ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต*องติดตIอสื่อสารหรือทำงานรIวมกับผู*อื่น ทั้งแบบ 

ตัวตIอตัวหรือเป`นกลุIม 

คำถาม: ทIานมทีักษะในการสื่อสารและเจรจาตIอรองอยูIในระดับใด 

(1) เป`นผู*ทีม่ีบุคลิกพูดน*อย ๆ เก็บตัว และไมIคIอยได*มีปฏิสัมพันธ5กับผู*อื่น  

อาทิ เพื่อนบ*าน เพื่อนรIวมงาน  ไมIกล*าและปฏิเสธการเป`นผู*เจรจาตIอรอง 

(2) พูดคุยสื่อสารโดยทั่วไป มีการเจรจาตIอรองอยIางงIาย เชIน ตIอราคาสินค*า

และบริการ  

(3) พูดคุยสื่อสารระหวIางบุคคลในที่ทำงาน หรือเพื่อนบ*าน สามารถแสดง 

ความคิดเห็น พูดเพื่อจูงใจหรือชักชวน รวมทั้งเจรจาเพื่อให*เกิดการยอมรับ 

ในเรื่องนั้น ๆ หรือสถานการณ5ใดสถานการณ5หนึ่งได* 

(4) พูดคุยสื่อสารเพื่อบอกเลIาเรื่องราว หรือบรรยายความรู* รวมทั้งเจรจา

ตIอรองในทางธุรกิจระหวIางผู*ซื้อกับผู*ขาย หรือผลประโยชน5ระหวIางกัน 

(5) พูดคุยสื่อสารในฐานะตัวแทนของกลุIมหรือองค5กร สามารถพูดในที่

สาธารณะ รวมทั้งการเจรจาตIอรองในเชิงองค5กร ตลอดจนเจรจาตIอรองที ่

มีความเป`นทางการอยIางมาก เป`นเรื่องที่เกี่ยวข*องกับผลประโยชน5สIวนรวม  

 

 

 

 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 

 

IN100 การเข9าใจและเห็นอกเห็นใจผู9อื่น 

ความเห็นอกเห็นใจผู*อื่นเป`นความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู*เข*าใจถึง

ความรู*สึกของผู*อื่น ขณะที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญกับสถานการณ5ใดสถานการณ5

หนึ่งได*อยIางถูกต*อง 

คำถาม: ทIานมีความเห็นอกเห็นใจผู*อื่น สามารถรับฟzงปzญหา ทำความเข*าใจ

ความรู*สึกหรือมุมมองของคนอื่น สนับสนุนสIงเสริม และให*โอกาสผู*อื่น หรือไมI 

อยIางไร 

(1) การเข*าใจผู*อื่น ทIานเข*าใจถึงความรู*สึกมุมมองและข*อวิตกกังวลของผู*อื่น 

เข*าใจวIาผู*อื่นมีความต*องการอะไร อยIางไร ในสถานการณ5ที่แตกตIางกัน 

(2) การรู*จักสIงเสริมผู*อื่น ทIานรู*สึกถึงสิ่งที่ไมIดีไมIถูกต*องและข*อควรปรับปรุงของ

ผู*อื่น และทIานมีความต*องการสนับสนุนสIงเสริมความรู*และความสามารถของ

ผู*อื่นให*พัฒนาสูงขึ้นโดยไมIสนใจข*อบกพรIองของเขา 

(3) มีจิตใจใฝ}บริการชIวยเหลือ ทIานสามารถรับรู*คาดการณ5 คาดคะเนความ

ต*องการของผู*อืน่ได*วIาต*องการอะไร และทIานมีความต*องการที่จะทำสิ่งนั้น  

โดยไมIคาดหวังผลตอบแทน 

(4) การรู*จักให*โอกาสผู*อื่น ทIานรู*สึกเห็นอกเห็นใจผู*ที่ด*อยโอกาสกวIา เข*าใจ 

ในสิ่งที่ผู*อื่นเป`น และทIานมีความต*องการให*โอกาสผู*คนเหลIานั้น 

(5) การตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุIม (มากกวIา 2 คน ขึ้นไป) ทIานเข*าใจ

และทราบถึงความสัมพันธ5ของคนในกลุIม สามารถให*คำปรึกษา เพื่อกIอให*เกิด

การปรับเปลี่ยนทัศนคตหิรือพฤติกรรม เพื่อชIวยแก*ไขปzญหาตIาง ๆ ได* 

โปรดถามให9ครบทั้ง 5 ข9อ  

ไมIมีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาวเลย ………..…….…………….……………….…….(1) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 1-2 ข*อ ....................................................... (2) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 3 ข*อ.............................................................(3) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 4 ข*อ........................................................... (4) 

มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลIาว 5 ข*อ ………..................................................(5) 

o น?อยที่สุด                                                         (1) 

o น?อย                                                               (2) 

o ปานกลาง                                                         (3) 

o มาก                                                               (4) 

o มากที่สุด                                                          (5) 
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ส:วนที่ 6 สุขภาพ (สอบถามสมาชิกทุกคนในครัวเรือน) 

6.1 ความพิการ 
IN101 ทCานไมCมีความผิดปกติทางรCางกาย หรือสติปbญญา  

ไมCได9เปdนผู9พิการ ใชCหรือไมC 

ผู*สัมภาษณ5หรือผู*บันทึกข*อมูลอาจใช*การสังเกตด*วยตนเองรIวมด*วย 

o ไม+พิการ                                                                     (1) 

o พิการทางร+างกาย                                                         (2) 

o พิการทางสติปtญญา                                                       (3) 

o พิการทั้งทางร+างกายและสติปtญญา                                  (4) 

 

6.2 ปbญหาทางสุขภาพ 

IN102 ทCานมโีรคประจำตัว หรือเจ็บปfวยด9วยโรคร9ายแรง

หรือไมC 

หากทIานมโีรคประจำตัวที่ไมIมีระบุไว*ในตัวเลือก  

โปรดตอบ “ไมIมีความผิดปกต ิ(1)”  

และสามารถเลือกตอบได*มากกวIา 1 ข*อ 

o ไม+มีความผิดปกต ิ                                                         (1) 

o มีโรคประจำตัว กลุ+มโรคไม+ติดต+อเรื้อรัง (NCDs): โรคเบาหวาน /  

โรคความดันโลหิตสูง / โรคไขมันในเลือดสูง/ โรคอ?วน ลงพุง / โรคหัวใจ 

และหลอดเลือด / โรคถุงลมโปeงพอง / โรคมะเร็ง                          (2) 

o มีโรคประจำตัว กลุ+มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ:  

ไตวายเรื้อรัง / โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง / ตับวาย / ไต / ภาวะตับอ+อน 

อักเสบ / โรคลำไส?อักเสบรุนแรง / ภาวะข?ออักเสบรูมาตอยดXชนิดรุนแรง /  

การผ+าตัดหรือปลูกถ+ายเปลี่ยนอวัยวะ / โรคเท?าช?าง                         (3) 

o มีโรคประจำตัว กลุ+มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล?ามเนื้อ 

และภาวะติดเชื้อ: โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน / โรคระบบประสาท  

/ โรคเยื่อหุ?มสมองและไขสันหลังอักเสบ / สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส / โรคของ

เซลลXประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว / โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอรX /  

โรคพารXกินสัน / โรคกล?ามเนื้อเสื่อม / โรคโปลิโอ / อัมพาตของกล?ามเนื้อ   (4)                                  

o มีโรคประจำตัว กลุ+มการบาดเจ็บร?ายแรงและภาวะทุพพลภาพ: 

แผลไหม?ฉกรรจX / บาดเจ็บที่ศีรษะอย+างรุนแรง / สูญเสียความสามารถ 

ในการพูด / ภาวะโคม+า ติดเตียง                                              (5) 

o มอีาการด?วยโรคจิตเวช: โรคแพนิก / โรคซึมเศร?า / โรคจิตเภท /  

โรคไบโพลารXหรือโรคอารมณXสองขั้ว / โรคสมองเสื่อม                     (6) 

o อื่น ๆ โปรดระบ ุ……..............................................................        (7) 

(1) => IN104  

(ส"วนท่ี 6.3 สวัสดิการ

รักษาพยาบาล) 

IN103 หากทCานมีโรคประจำตัวหรือเจ็บปfวยด9วยโรคร9ายแรง 

ทCานได9รับการดูแลรักษาอยCางตCอเนื่องหรือไมC 

o ได?รับการดูแลรักษาอย+างต+อเนื่องเป3นประจำ                           (1) 

o ไม+ได?รับการดูแลรักษา เนื่องจากข?อจำกัดด?านการเงิน                (2) 

o ไม+ได?รับการดูแลรักษา เนื่องจากไม+มคีนดูแล                           (3) 

o ไม+ได?รับการดูแลรักษา เนื่องจากไม+มสีถานพยาบาลรองรับ หรือ 

สถานพยาบาลอยู+ไกล จนไม+สะดวกในการเดินทาง                   (4) 

o ไม+ได?รับการดูแลรักษา เนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ 

      โปรดระบ…ุ………………………………….…………………………………..     (5) 

 

6.3 สวัสดิการการรักษาพยาบาล 

IN104 ใช9สวัสดิการใดในการเข9ารับการรักษาในสถานพยาบาล 

เลือกตอบสวัสดิการที่ทIานใช*บIอยที่สุดเมื่อเข*ารับบริการ 

ทางการแพทย5 

 

o ไม+ใช?สวัสดิการใด ๆ                                                       (1) 

o บัตรประกันสุขภาพถ?วนหน?า (บัตรทอง)                               (2) 

o สวัสดิการข?าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                       (3) 

o ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน                                      (4) 

o สวัสดิการจากนายจ?าง                                                    (5) 

o ประกันสุขภาพเอกชน                                                    (6) 

o อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................          (7) 
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6.4 พฤติกรรมทางสุขภาพ 

IN105 ทCานมีการออกกำลังกาย 

มากน9อยเพียงใด 

 

o ออกกำลังกายสมํ่าเสมอ (ใช*เวลาอยIางน*อย 30 นาทีตIอวัน ทำ 3 วันตIอสัปดาห5)                (1) 

o ออกกำลังกาย แต+ไม+สม่ำเสมอ (ออกกำลังกายบ*าง และอาศัยออกแรงในการประกอบอาชีพ)     (2) 

o ไม+ออกกำลังกาย เนื่องจากไม+มีเวลา                                                                    (3) 

o ไม+ออกกำลังกาย เนื่องจากไม+มีอุปกรณXที่จำเป3น                                                      (4) 

o ไม+ออกกำลังกาย เนื่องจากข?อจำกัดทางสุขภาพ                                                   (5) 

o ไม+ออกกำลังกาย เนื่องจากยังไม+เห็นความสำคัญ                                                     (6) 

o อื่น ๆ โปรดระบ.ุ................................................................................................                   (7) 

 

IN106 ความถีใ่นการสูบบุหรี ่หรือ

ยาสูบ 

ทIานสูบบุหรี่หรือไมI มากน*อยอยIางไร 

o ไม+สูบ                                                                                                     (1) 

o สูบเป3นครั้งคราวตามโอกาส                                                                            (2) 

o สูบ 2-3 วันต+อสัปดาหX                                                                                  (3) 

o สูบ 4-5 วันต+อสัปดาหX ทุกวัน                                                                          (4) 

o สูบทุกวัน                                                                                                 (5) 

(1) => IN108 

IN107 ปริมาณในการสูบบุหรี ่หรือ

ยาสูบ 

คำถาม : ทIานสูบบุหรี ่หรือยาสูบ  

โดยเฉลี่ยกี่มวนตIอวัน 

o น?อยกว+า 1 มวนต+อวัน (เชIน 2-3 วัน สูบ 1 ครั้ง)                                                    (1) 

o 1-5 มวนต+อวัน                                                                                          (2) 

o 6-10 มวนต+อวัน                                                                                         (3) 

o 10-20 มวนต+อวัน                                                                                       (4) 

o สูบมากกว+า 20 มวนต+อวัน                                                                             (5) 

 

IN108 ความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลVทุกชนิด อาทิ สุรา เบียรV 

เหล9าขาว  

ทIานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล5 

มากน*อยอยIางไร 

o ไม+ดื่ม                                                                                                     (1) 

o ดื่มเป3นครั้งคราวตามโอกาส (เดือนละ 1-2 ครั้ง)                                                    (2) 

o ดื่ม 1-2 ครั้งต+อสัปดาหX                                                                                 (3) 

o ดื่ม 3-4 ครั้งต+อสัปดาหX                                                                                 (4) 

o ดื่มทุกวัน                                                                                                  (5) 

(1) => IN110 (ส"วนท่ี 7 

อาชีพและการมีงานทำ) 

IN109 ปริมาณในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลVในแตCะครั้ง 

ทIานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล5 

โดยเฉลี่ยกี่แก*วตIอครั้ง 

o 1-2 แก?ว                                                                                                 (1) 

o 3-5 แก?ว                                                                                                 (2) 

o 6-10 แก?ว                                                                                                (3) 

o 10-20 แก?ว  (เชIน สุราประมาณครึ่งขวด 1,000 มิลลิลิตร หรือ ไวน5 1-2 ขวด)                 (4) 

o ดื่มมากกว+า 20 แก?ว หรือดื่มจนไม+สามารถนับจำนวนได?                                            (5) 

 

 
 

ส:วนที ่7 อาชีพและการมีงานทำ (ถามเฉพาะผู:ที่มีอายตุั้งแตB 15 ปIขึ้นไป) 

IN110 สถานะการทำงาน  

ทIานมีงานหรือกิจการใด ๆ ที่นำมาซึ่งรายได*หรือไมI  

ทั้งรายได*ประจำและรายได*แบบเป`นครั้งคราว 

o  มีงานทำ                                                      (1)       

o  ว+างงาน/ไม+ได?ทำงาน                                        (2) 
(1) => IN112 

IN111 สาเหตหุลักของการวCางงาน  

 

 

 

 

 

 

o  ว+างงาน เพราะไม+สมัครใจทำงาน                         (1)                                          

o  ว+างงาน เพราะรอฤดูกาล                                  (2)                                                     

o  ว+างงาน เพราะกำลังหางานทำ                            (3)                                              

o  ว+างงาน เพราะชราภาพ/เกษียณอาย ุ                    (4)                                         

o  ว+างงาน เพราะปeวย/พิการ                                 (5)                                                    

o  ว+างงาน เพราะต?องดูแลครอบครัว                        (6)                                              

o  ไม+ได?ทำงาน เพราะกำลังศึกษาอยู+                        (7)                                               

o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ......................................................... (8) 
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IN112 อาชีพหลักหรืองานที่ใช9เวลาทำสCวนใหญC   

สอบถามวิชาชีพ สายงาน และความเชี่ยวชาญของอาชีพที่ทำโดยละเอียด  

อาทิ เกษตรกรทำนา ค*าขายอาหาร ข*าราชการครู นักบัญช ี

ค*าขายของชำ ลูกจ*างร*านข*าวแกงทำหน*าที่เสิร5ฟอาหาร  

อาชีพ ………………………………………………………………….. 

 

IN113 ทักษะเฉพาะที่จำเปdนตCอการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ 

คำถาม: ทIานคิดวIาตัวทIานเองมีความถนัดในอาชีพที่ทIานกำลังทำอยูIนี้

หรือไมI หากเปรียบเทียบกับเพื่อนรIวมงานหรือผู*อื่นที่ประกอบอาชีพ

เดียวกันนี้ ทIานจะให*คะแนนตนเองเทIาไหรI  

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

เริ่มจากน*อยที่สุด 1 คะแนน (ไมIมีเลย เป`นเพียงลูกมือหรือชIวยทำงาน 

ที่ไมIได*ใช*ทักษะใด) – มากที่สุด (มีทักษะและความถนัดสูงมาก ได*รับ 

ความชื่นชมอยูIเสมอ มีโอกาสก*าวหน*าเติบโตสูงกวIาคนอื่นอยIางเห็นได*ชัด) 

 

o น?อยที่สุด                                                      (1) 

o น?อย                                                            (2) 

o ปานกลาง                                                     (3) 

o มาก                                                            (4) 

o มากที่สุด                                                       (5) 

ถามเฉพาะผู*มีงานทำ 

IN110 = (1) 

IN114 สถานภาพการทำงาน  o  นายจ?าง (ทำธุรกิจโดยมีลูกจ*างชIวยงาน รวมธุรกิจที่เกี่ยวข*องกับการเกษตร 

      และไมIใชIการเกษตร)                                                                      (1)                                                                                                                                                  

o  ช+วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม+ได?รับค+าจ?าง                                               (2)                               

o  ทำธุรกิจโดยไม+มีลูกจ?าง                                                                   (3)                                                

o  ข?าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ?างประจำของรัฐ/ 

      ลูกจ?างประจำของรัฐวิสาหกิจ                                                            (4)                                                    

o  ลูกจ?างรายวันของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ                                                   (5)                                 

o  พนักงาน/ลูกจ?างประจำของบริษัท ห?างร?าน ของภาคเอกชน                        (6) 

o  ลูกจ?างรายวันของบริษัท ห?างร?าน ของภาคเอกชน                                    (7)                                                          

o  ลูกจ?างองคXกรหรือวิสาหกิจชุมชน/การรวมกลุ+มในชุมชน                             (8)                               

o  รับจ?างทำงานแบบชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ และจบเป3นครั้งคราว               (9)    

o  ลูกจ?างแพลตฟอรXม ผู?ขับรถส+งของหรือไรเดอรX                                      (10)                                 

o  อื่น ๆ โปรดระบ ุ...................................................                                  (11)                 

 

IN115 ระยะเวลาในการเริ่มต9นประกอบอาชีพหลักนี้จนถึงปbจจุบัน ประกอบอาชีพหลักนี้มาเป3นระยะเวลา .............................. ป_  

IN116 จำนวนวันในการทำงานตCอเดือน ทำงาน ......................................... วัน/เดือน  

IN117 จำนวนชั่วโมงการทำงานตCอสัปดาหV ทำงาน ......................................... ชั่วโมง/สัปดาหX  

IN118 จำนวนชิ้นงานที่รับจ9างทำเฉลี่ยในรอบระยะเวลา 1 เดือน 

หากผู*ถูกสัมภาษณ5ตอบเป`น …. ชิ้น/วัน หรือ ….. ชิ้น/สัปดาห5  

ให*ผู*สัมภาษณ5แปลงหนIวยให*เป`น ….. ชิ้น/เดือน 

ทำงาน .............................. ชิ้น/เดือน         
ถามเฉพาะผ*ทำงาน 

แบบจ*างเหมาชั่วคราว 

IN119 อาชีพรองหรืออาชีพเสริมที่สร9างรายได9 

สอบถามวิชาชีพ สายงาน และความเชี่ยวชาญของอาชีพที่ทำโดยละเอียด  

อาทิ ขายอาหาร สอนพิเศษเด็กประถมวิชาคณิตศาสตร5 

ขายเสื้อผ*าออนไลน5 หากไมIมีให*เว*นวIาง 

อาชีพ ………………………………………………………………….. 

 

IN120 การทำงานอาสาสมัครและชCวยเหลือสังคม 

ทIานได*มีสIวนรIวมในการเป`นอาสาสมัครหรือจิตอาสาในการทำกิจกรรม 

ที่เป`นประโยชน5ตIอสIวนรวม และสามารถชIวยเหลือชุมชนและสังคมหรือไมI 

อาทิ การถIายทอดประสบการณ5องค5ความรู*แกIผู*อื่น การชIวยเหลือการทำงาน

ของสมาคมและมูลนิธิตIาง ๆ ตามความถนัดของตน และการสละแรงกาย  

และเวลาสIวนตัว เพื่อเข*าไปชIวยเหลือในเรื่องของสIวนรวม 

 

o ไม+เคยเข?าร+วม                                               (1) 

o เข?าร+วมบ?าง เป3นบางครั้ง                                  (2) 

o เข?าร+วมเป3นประจำ                                         (3) 
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ส:วนที่ 8 รายได? (รวมรายได:จากการทำงาน และที่ไมBได:มาจากการทำงาน ถามสมาชิกทุกคนในครัวเรือน)  
8.1 คCาจ9างและเงินเดือน (ที่ไมCได9มาจากการประกอบธุรกิจของตนเอง) 
IN121 ประเภทของคCาจ9างและเงินเดือน 

ทIานได*รับคIาจ*างหรือเงินเดือนในรูปแบบใด 

o รายชั่วโมง                                                                              (1) 

o รายวัน                                                                                  (2) 

o รายสัปดาหX                                                                            (3) 

o รายเดือน                                                                               (4) 

o รายชิ้น                                                                                  (5) 

o อื่น ๆ โปรดระบ ุ.....................................................................                  (6) 

 

IN122 รายได9เฉลี่ยตCอเดือน 

คIาตอบแทนที่เป`นตัวเงินจากการทำงาน รวมคIาลIวงเวลา 

โบนัส ทิป คIาครองชีพ เงินประจำตำแหนIง  

รวมทุกอาชีพที่ทำ โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ค+าตอบแทน/ค+าจ?าง/เงินเดือน เฉลี่ย …………………… บาท/เดือน 

 

 

IN123 มูลคCาสวัสดิการอื่น ๆ ที่ได9รับ  
อาทิ คIาอาหาร คIาเชIาบ*าน คIาน้ำ คIาไฟฟlา คIาเดินทาง

คIารักษาพยาบาล คIาเลIาเรียน คIาเครื่องนุIงหIม  

รวมทุกอาชีพที่ทำ โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา  

มูลค+าสวัสดิการที่ได?รับ เฉลี่ย …………………… บาท/เดือน 

 

 

8.2 รายได9จากการประกอบธุรกิจ (รวมธุรกิจที่ไมCมีลูกจ9าง และนับเฉพาะธุรกิจที่ไมCใชCเกษตรกรรม) 
IN124 รายรับจากการดำเนินธุรกิจ  

อาทิ การขายสินค*า การให*บริการ เฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 
รายรับจากการประกอบธุรกิจ เฉลี่ย ................................................ บาท/ป_ 

 

IN125 รายจCาย จากการดำเนินธุรกิจ  

อาทิ คIาวัตถุดิบ คIาเชIาสถานที่ คIาน้ำ คIาไฟฟlา  

คIาเชื้อเพลิง คIาจ*างพนักงาน คIาสวัสดิการ  

คIาภาษีของกิจการ โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

รายจ+ายจากการประกอบธุรกิจ เฉลี่ย ............................................ บาท/ป_ 

 

IN126 กำไรจากการดำเนินธุรกิจ 

รายรับจากการดำเนินธุรกิจ หักด*วยรายจIาย 

ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ  

กำไรจากการดำเนินธุรกิจ เฉลี่ย ............................................ บาท/ป_ IN126 = IN124 - IN125 

8.3 รายได9จากการทำเกษตรกรรม 
IN127 รายรับจากการทำเกษตรกรรม  

อาทิ การจำหนIายผลผลิตการเกษตร การให*บริการทาง

การเกษตร รายได*จากการเลี้ยงสัตว5 รายได*จากผลผลิต 

ที่ได*จากการเลี้ยงสัตว5 โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

รายรับจากการทำเกษตรกรรม เฉลี่ย ................................................ บาท/ป_ 

 

IN128 รายจCายจากการทำเกษตรกรรม  

อาทิ คIาเชIาที่ดิน คIาเมล็ดพันธุ5พืช พันธุ5สัตว5 คIาปุ�ย ยาฆIาแมลง 

คIาอาหารสัตว5 คIาเชื้อเพลิง ไฟฟlา น้ำชลประทาน คIาจ*าง

คนงาน คIาจ*างบริการ โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

รายจ+ายจากการทำเกษตรกรรม เฉลี่ย ............................................ บาท/ป_ 

 

IN129 กำไรจากการทำเกษตรกรรม 

รายรับจากการทำเกษตรกรรม หักด*วยรายจIาย 

ที่เกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรม  

กำไรจากการทำเกษตรกรรม เฉลี่ย ............................................ บาท/ป_ IN129 = IN127 - IN128 

8.4 รายได9ที่ไมCได9มาจากการทำงาน 
IN130 รายได9จากบำเหน็จ/บำนาญ 

รายได*จากบำเหน็จ/บำนาญที่มาจากการทำงาน 

ในอดีต โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

รายได?จากบำเหน็จ/บำนาญ เฉลี่ย ........................................ บาท/เดือน 
 

IN131 รายได9จากทรัพยVสิน  รายได?จากทรัพยXสิน เฉลี่ย ................................................ บาท/เดือน  
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อาทิ ดอกเบี้ยเงินฝาก คIาเชIาบ*าน คIาเชIาที่ดิน  

เงินปzนผล โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

IN132 เงินชCวยเหลือจากภาครัฐรวมจากทุกแหลCง 

รวม เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู*สูงอาย ุ 

เบี้ยคนพิการ บัตรสวัสดิการแหIงรัฐ เงินทุนการศึกษา  

(แปลงเป`นรายเดือน) เงินสงเคราะห5หรือชIวยเหลือ 

เยียวยาตIาง ๆ รวมถึงสิ่งของตIาง ๆ (คิดมูลคIาเป`นเงิน)  

โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

รายได?จากเงินช+วยเหลือของรัฐ เฉลี่ย .................................... บาท/เดือน 

 

IN133 เงินชCวยเหลือจากภาคสCวนอื่นที่ไมCใชCภาครัฐ 

รวมจากทุกแหลCง 

รวมเงินชIวยเหลือที่มาจากบุคคล บริษัท ห*างร*าน องค5กร 

หรือหนIวยงานอื่นที่ไมIใชIภาครัฐ โดยให*เงิน รวมถึงสิ่งของ

ตIาง ๆ (คิดมูลคIาเป`นเงิน) เพื่อชIวยเหลือและสนับสนุน  

รวมทุกแหลIง โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

รายได?จากเงินช+วยเหลือจากภาคส+วนอื่น ๆ เฉลี่ย .......................... บาท/เดือน 

 

IN134 เงินชCวยเหลือจากบุคคลภายนอกครัวเรือน  

อาทิ เงินจากลูก หลาน ญาติพี่น*อง เพื่อน คนรู*จักที่สIงมา

ให*ใช*จIาย รวมทุกแหลIง โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 
รายได?จากเงินช+วยเหลือจากบุคคลภายนอกครัวเรือน เฉลี่ย ................ บาท/เดือน 

 

8.5 รายได*อื่น ๆ  
IN135 แหลCงที่มาของรายได9อื่น ๆ ที่ไมCได9 

มีปรากฏไว9ในหัวข9อข9างต9น 
แหล+งที่มาของรายได? โปรดระบ ุ…………………………………… 
 

 

IN136 รายได9อื่น ๆ ทีไ่ด*รับเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา รายได?อื่น ๆ เฉลี่ย …………………………….. บาท/เดือน  

 

ส:วนที่ 9 รายจ:ายส:วนบุคคล (ถามสมาชิกทุกคนในครัวเรือน)  
IN137 คCาเวชภัณฑVและคCารักษาพยาบาล 

รวมทุกคIาใช*จIายที่เกี่ยวข*องกับการรักษาพยาบาล 

ของทIาน โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ยกเว*นคIาเดินทางไปสถานพยาบาล  

ค+าเวชภัณฑXและค+ารักษาพยาบาล เฉลี่ย ……………………….. บาท/เดือน 

 

IN138 คCาใช9จCายในการเดินทางทั้งหมด  

คIาใช*จIายในการเดินทางทั้งหมดในชีวิตประจำวัน  

เพื่อซื้ออาหาร ไปทำงาน สIงบุตรหลานที่โรงเรียน 

สถานพยาบาล ไปติดตIอกิจธุระตIาง ๆ ทุกวัตถุประสงค5

ของการเดินทาง โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ค+าใช?จ+ายในการเดินทางทั้งหมด เฉลี่ย ……………………….. บาท/เดือน  

IN139 คCาโทรศัพทVมือถือ 

รวมคIาบริการทั้งรูปแบบรายเดือน หรือแบบเติมเงิน   

คIารับ-สIงข*อความ และคIาอินเทอร5เน็ตของโทรศัพท5 

มือถือ โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ค+าบริการโทรศัพทXมือถือ เฉลี่ย ……………………….. บาท/เดือน 

 

IN140 คCาใช9จCายเพื่อการประกันภัยตCาง ๆ  
คIาประกันสIวนบุคคล อาทิ ประกันสุขภาพ ประกัน

อุบัติเหตุ คIาประกันยานพาหนะ คIาสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห5 โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ค+าใช?จ+ายเพื่อการประกัน เฉลี่ย ……………………….. บาท/เดือน 

 

IN141 คCาใช9จCายด9านสังคม  

อาทิ งานบวช งานแตIง งานศพ บริจาคเงินทำบุญ  

โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ค+าใช?จ+ายด?านสังคม เฉลี่ย ……………………….. บาท/เดือน 
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IN142 คCาใช9จCายเพื่อความบันเทิง  

อาทิ ทIองเที่ยว สังสรรค5  

โดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผIานมา 

ค+าใช?จ+ายเพื่อความบันเทิง เฉลี่ย……………………….. บาท/เดือน 
 

IN143 คCาใช9จCายเฉลี่ยในการเสี่ยงโชค 

อาทิ ล็อตเตอรี่ หวย 
ค+าใช?จ+ายเสี่ยงโชค เฉลี่ย……………………….. บาท/เดือน  

IN144 คCาใช9จCายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่ ยาสูบ  

เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอลV 
ค+าใช?จ+ายซื้อบุหรี ่ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอลX เฉลี่ย………………….. บาท/เดือน 

 

IN145 คCาใช9จCายสCวนบุคคลอื่น ๆ ค+าใช?จ+ายส+วนบุคคลอื่น ๆ เฉลี่ย……………………….. บาท/เดือน  

 

 

ส:วนที่ 10 สวัสดิการและความคุ?มครองทางสังคม 

10.1 สวัสดิการและความช=วยเหลือจากภาครัฐ 

IN146 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ถามเฉพาะผู*ที่มีอาย ุ0-6 ปP  

(ผู*ปกครองหรือบุคคลในครัวเรือนสามารถตอบแทนได*) 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน ตั้งแตIแรกเกิด - 6 ปP 

o ได?รับ                                                                                 (1) 

o สมัคร แต+ไม+ผ+านเกณฑXการได?รับเงินอุดหนุน                                   (2) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+รู?ข?อมูลว+ามีโครงการนี้                                     (3) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+เข?าเกณฑXหรือไม+ต?องการได?รับเงินนีแ้ต+แรก            (4)              

 

IN147 เบี้ยยังชีพผู9สูงอาย ุ

ถามเฉพาะผู*ที่มีอายตุั้งแตI 60 ปPขึ้นไป  

(บุคคลในครัวเรือนสามารถตอบแทนได*) 

• อาย ุ60–69 ปP จะได*รับ 600 บาท/เดือน 

• อาย ุ70–79 ปP จะได*รับ 700 บาท/เดือน 

• อาย ุ80–89 ปP จะได*รับ 800 บาท/เดือน 

• อาย ุ90 ปP ขึ้นไป จะได*รับ 1,000 บาท/เดือน 

o ได?รับ                                                                                 (1) 

o สมัคร แต+อยู+ระหว+างการรอรับสิทธิ                                              (2) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+รู?ข?อมูลว+ามีโครงการนี้                                     (3) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+ต?องการได?รับเงินนี้แต+แรก                                (4) 

 

IN148 เบี้ยคนพิการ 
ถามเฉพาะผู*ที่มคีวามพิการ  

(บุคคลในครัวเรือนสามารถตอบแทนได*) 

เบี้ยคนพิการ 1,000 บาท/เดือน 

 

o ได?รับ                                                                                 (1) 

o สมัคร แต+อยู+ระหว+างการรอรับสิทธิ                                              (2) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+รู?ข?อมูลว+ามีโครงการนี้                                     (3) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+ต?องการได?รับเงินนี้แต+แรก                                (4) 

 

 

IN149 กองทุนประกันสังคม 

ทIานเป`นผู*ประกันตนในระบบประกันสังคมหรือไมI  

ถามเฉพาะผู*ที่มีอายตุั้งแตI 15-65 ปP 

 

 

o เป3นผู?ประกันตนมาตรา 33                                                        (1) 

o เป3นผู?ประกันตนมาตรา 39                                                        (2) 

o เป3นผู?ประกันตนมาตรา 40                                                        (3) 

o เคยเป3นผู?ประกันตน แต+ลาออกแล?ว                                             (4) 

o ไม+เคยเป3นผู?ประกันตน                                                             (5) 

(1) (2) (3)   

=> IN151 

IN150 สาเหตุในการไมCเปdนผู9ประกันตนในระบบประกันสังคม 

ทIานไมIสมัครเป`นผู*ประกันตนในระบบประกันสังคม 

เพราะสาเหตุใด 
 

o ไม+เห็นความสำคัญของการมีประกันสังคม                                      (1) 

o ไม+ทราบ/ไม+รู?ข?อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม                                       (2) 

o สิทธิประโยชนXของประกันสังคมยังไม+จูงใจ                                      (3) 

o รายได?ไม+เพียงพอในการส+งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   (4)                         

o อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………..…….                              (5) 

 

IN151 บัตรสวัสดิการแหCงรัฐ 

ทIานได*รับบัตรสวัสดิการแหIงรัฐ (บัตรคนจน) หรือไมI 
ถามเฉพาะผู*ที่มีอายุตั้งแตI 18 ปPขึ้นไป 

o ได?รับ                                                                                 (1) 

o สมัคร แต+ไม+ผ+านเกณฑXการได?รับ                                                 (2) 

o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+รู?ข?อมูลว+ามีโครงการนี้                                     (3) 

(1) => IN152 
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o ไม+ได?สมัคร เพราะไม+เข?าเกณฑXหรือไม+ต?องการได?รับเงินนี้แต+แรก            (4) 

IN152 จำนวนเงินที่ได9รับจากบัตรสวัสดิการแหCงรัฐ 

รวมทุกสิทธิประโยชน5  โดยเฉลี่ยตIอเดือน 

วงเงินการใช9จCาย ดังนี ้

(1) ผู*ที่มีรายได*ต่ำกวIา 30,000 บาทตIอปP จะได*รับเงินชIวยเหลือ 

300 บาท/เดือน 

(2) ผู*ที่มีรายได*สูงกวIา 30,000 บาทตIอปP แตIไมIเกิน 100,000 บาท 

จะได*รับเงิน 200 บาท/เดือน 

สนับสนุนคCาสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ดังนี ้ 

(1) สIวนลดคIาก~าซหุงต*ม 45 บาท/ 3 เดือน  

(2) คIาใช*จIายในการเดินทาง ประกอบด*วย คIาโดยสารรถ บขส. 

500 บาท/เดือน คIาโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน และคIาโดยสาร

รถไฟฟlา ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาท/เดือน  

(เฉพาะผู*ทีอ่าศัยอยูIในเขต กทม. และปริมณฑล)   

บัตรสวัสดิการแห+งรัฐ …………………………. บาท/เดือน 

 

IN153 เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนยากจน (กสศ.) ทุนการศึกษา ………………………….. บาท/ภาคการศึกษา 
 

IN154 ทุนการศึกษาจากโรงเรียน หรือหนCวยงานของรัฐ ทุนการศึกษา ………………………….. บาท/ภาคการศึกษา 
 

IN155 ได9รับความชCวยเหลือจากมาตรการเยียวยา 

โควิด-19 หรือไมC 
(มาตรการเยียวยาชIวยเหลือจากรัฐในชIวงโควิด-19  
อาทิ เราชนะ เรารักกัน คนละครึ่ง ยิ่งใช*ยิ่งได*  

โครงการชIวยเหลือคIาเทอมนักเรียน) 

 

o ได?รับทุกโครงการที่มีสิทธิที่จะสมัคร                                             (1)                                                 

o ได?รับบางโครงการเท+านั้น เนื่องจากบางโครงการสมัครไม+ทัน/สมัครไม+เป3น    (2)  

o ไม+ได?รับเลย เพราะไม+มีสิทธิที่จะสมัคร (เนื่องจากเป`นผู*ถือบัตรสวัสดิการ 

     แหIงรัฐจึงไมIมีสิทธิที่จะสมัครโครงการอื่น ๆ)                                    (3)                                             

o ไม+ได?รับเลย เพราะสมัครไม+ทัน/สมัครไม+เป3น เนื่องจากไม+รู?หรือข?อมูล 

     ข+าวสารช?า                                                                           (4)                                                                                              

o ไม+ได?รับ เพราะไม+จำเป3นต?องได?รับความช+วยเหลือ                             (5) 

o อื่น ๆ โปรดระบ ุ............................................................                      (6) 

 

สวัสดิการอื่น ๆ ของรัฐ 

ทIานได*รับสวัสดิการอื่น ๆ จากภาครัฐ ทั้งสIวนกลาง สIวนภูมิภาค  

และสIวนท*องถิ่นหรือไมI ทั้งรูปแบบที่เป`นตัวเงินและไมIใชIตัวเงิน  

(ประเมินมูลคIาในรูปตัวเงิน) อาทิ เบี้ยยังชีพผู*ป}วยเอดส5  

ถุงยังชีพ กองทุนคุ*มครองเด็ก โปรดระบุเป`นจำนวนเงินที่ได*รับ  

IN156 สวัสดิการที่ได?รับจากรัฐ ……………………………………………….. 

IN157 จำนวนเงินที่ได?รับ ……………………………………………………….. บาท/เดือน 

 

10.1 ความช=วยเหลือจากภาคส=วนที่มิใช=ภาครัฐ 

IN158 เงินชCวยเหลือเกษตรกร (ธกส.) 

อาทิ เงินเยียวยาชIวยเหลือเกษตรกรผู*ปลูกข*าว ไรIละ 1,000 บาท  
เงินช+วยเหลือจาก ธกส. เฉลี่ย ………………………….. บาท/ป_ 

 

ความชCวยเหลืออื่น ๆ จากหนCวยงานที่มิใชCภาครัฐ  

ทIานได*รับความชIวยเหลืออื่น ๆ จากองค5กรหรือหนIวยงาน 

ที่ไมIใชIภาครัฐหรือไมI ทั้งรูปแบบที่เป`นตัวเงินและไมIใชIตัวเงิน 

(ประเมินมูลคIาในรูปตัวเงิน)  

โปรดระบทุี่มาของความชIวยเหลือ และจำนวนเงินที่ได*รับ 

IN159 สวัสดิการที่ได?รับจากภาคส+วนอื่น ๆ ……………………………………….. 

IN160 จำนวนเงินที่ได?รับ ……………………………………………………….. บาท/ป_ 
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สำหรับทีมสำรวจข?อมูล 
ชื่อผู?สำรวจและบันทึกข?อมูล 

1. ...................................................................... ลงชื่อ...................................................... o ผู?บันทึกข?อมูล 

2. ...................................................................... ลงชื่อ...................................................... o ผู?บันทึกข?อมูล 

3. ...................................................................... ลงชื่อ...................................................... o ผู?บันทึกข?อมูล 

เบอรXโทรศัพทXที่ติดต+อได?ของผู?บันทึกข?อมูล …………………………………………………………….. 

ใสIรายละเอียดของผู*รIวมสำรวจข*อมูลทุกคน และทำเครื่องหมายในชIองผู*บันทึกข*อมูล สำหรับผู*สำรวจที่ทำการบันทึกและสIงข*อมูลเข*าระบบเทIานั้น 

สำรวจ ณ วันที่ ............./ ............./ ................. เริ่มสำรวจเวลา ............ : ............ น.  สำรวจเสร็จเวลา ............ : ............ น. 

วิธีการบันทึกข?อมูล 

o  บันทึกในแบบสอบถามออนไลนXแล?วส+งเข?าระบบทันทีเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณX                                    

o  บันทึกในแบบสอบถามออนไลนXร+วมกับการบันทึกในกระดาษ จากนั้นจึงทำการนำเข?าข?อมูลเพิ่มเติม และส+งเข?าระบบภายหลังการสัมภาษณX                                            

o  บันทึกเฉพาะในกระดาษ จากนั้นจึงทำการนำเข?าข?อมูลทั้งหมด และส+งเข?าระบบภายหลังการสัมภาษณX           

o  อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………….                         

ลงชื่อ...................................................... วันที่ ............./ ............./ ................. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
เอกสารประกอบวาระที ่๓-๒ 
การประมวลข้อมูลที่ได้จากการ 
จัดเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ 



***เอกสารประกอบการประชุม คจพ. ๑/๒๕๖๕*** 
 

***เอกสารประกอบการประชุม คจพ. ๑/๒๕๖๕*** 
 

ตัวช้ีวัดดัชนีช้ีวีดความยากจนหลายมิติ (MPI) จ าแนกตามมติิความขดัสนและขั้นการพัฒนา 

 

มิต ิ
ค่าน ้าหนัก
ของมิติ 

ตัวชี วัดที ่ ปัจจัยท่ีพิจารณา ตัวชี วัดที่ใช้ แบ่งเส้น  

1. ความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

4/15 

1 1.1 รายได้ - รายไดเ้ฉลี่ยของคนในครัวเรือนไม่ต่ ากว่าเส้นยากจน อยู่รอด 

2 1.2 เงินออม 
- การมีเงินออมในระดับทีส่ามารถท าให้ทั้งครัวเรือนยังสามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างน้อย 3 เดือน
หากขาดรายได ้

พอเพียง 

3 
1.3 การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

- ครัวเรือนไม่มีหนี้นอกระบบ พอเพียง 

4 
1.4 ภาระพึ่งพิงใน
ครัวเรือน 

- สัดส่วนผู้มีงานท าและมีรายได้ในครัวเรือน (share of earners) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ยั่งยืน 

2. การศึกษา
และทักษะที่

จ้าเป็น 

3/15 
หรือ 
1/5 

5 
2.1 การเข้าถึง
การศึกษา 

- สมาชิกในครัวเรือนทุกคนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี ้
   - อายุ 3-5 ปี ก าลังเรียนหรือส าเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - อายุ 6-15 ปี ก าลังเรียนหรือส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 
   - อายุ 16-24 ปี ก าลังเรียนหรือส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป 
   - อายุ 25-45 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 

อยู่รอด 

6 
2.2 คุณภาพของ
การศึกษาท่ีได้รับ 

- สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15-65 ปี ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ  ประกอบด้วย  
- ภาษาไทย ไมต่่ ากว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน รวมทุกทักษะ และ 
- ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน  รวมทุกทักษะ และ 
- การคิดค านวณ ไมต่่ ากว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน  รวมทุกทักษะ 

พอเพียง 

7 
2.3 ทักษะทีจ่้าเป็น
ส้าหรับการท้างานและ
การใช้ชีวิต 

- สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15-65 ปี ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ 3 ด้าน (มีคะแนนไม่
ต่ ากว่า 3 จาก 5 คะแนน) ประกอบด้วย  
   - ทักษะด้านเทคนิคที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Technical Skills) 
   - ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills)  
   - ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) 

ยั่งยืน 



***เอกสารประกอบการประชุม คจพ. ๑/๒๕๖๕*** 
 

***เอกสารประกอบการประชุม คจพ. ๑/๒๕๖๕*** 
 

มิต ิ
ค่าน ้าหนัก
ของมิติ 

ตัวชี วัดที ่ ปัจจัยท่ีพิจารณา ตัวชี วัดที่ใช้ แบ่งเส้น 

3. ความขัด
สนด้าน
สุขภาพ 

3/15  
หรือ 
1/5 

8 
3.1 ความพิการ/
เจ็บป่วย 

สมาชิกในครัวเรือนท่ีเจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรือ 
มีความปกติทางร่างกายหรือสติปญัญาได้รับการดูแลรักษาอยา่งต่อเนื่อง 

อยู่รอด 

9 
3.2 การได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอ 

- ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร (Food Poverty Line)  พอเพียง 

10 

3.3 พฤติกรรมทาง
สุขภาพและศักยภาพ
ในการป้องกันตัวเองใน
ภาวะโรคระบาด 

- สมาชิกทุกคนในครัวเรือนไม่มีใครดื่มสุราหรือสูบบหุรี่เป็นประจ า และ 
- สมาชิกมากกว่าครึ่งในครัวเรือนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เพียงพอท่ีจะ
ป้องกันตนเองจากโรคระบาดและวิกฤตทางสุขภาพในเบื้องต้น (ได้คะแนนไมต่่ ากว่า 3 จาก 5 
คะแนน) 

ยั่งยืน 

4. คุณภาพ
ชีวิตความ
เป็นอยู ่

3/15 
หรือ 
1/5 

11 4.1 สภาพการอยู่อาศัย 

- ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนไมม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
   - สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง อาทิ เป็นเพิงพักพิงเพียงช่ัวคราว, สภาพช ารุดทรดุโทรม, อาศัย
อยู่กับผู้อื่น 
   - อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแนน่ โดยมีความหนาแน่นมากกว่า 4 คนต่อ 1 ห้อง 
   - ขาดสารธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อาท ิไมม่ีไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปาส าหรับดืม่/ใช้ 

อยู่รอด 

12 
4.2 การถือครอง
ทรัพย์สิน 

- ครัวเรือนเป็นเจ้าของยานพาหนะอย่างน้อย 1 คันท่ีมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 15 ปี และมี
ของใช้ในครัวเรือน อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เตารดี เตาหุงต้มอาหาร 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม และคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ช้ิน 

พอเพียง 

13 
4.3 การเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ต 

- ครัวเรือนมีอุปกรณ์และการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่พร้อมต่อการใช้งาน  ยั่งยืน 

 

 

 



***เอกสารประกอบการประชุม คจพ. ๑/๒๕๖๕*** 
 

***เอกสารประกอบการประชุม คจพ. ๑/๒๕๖๕*** 
 

มิต ิ
ค่าน ้าหนัก
ของมิติ 

ตัวชี วัดที ่ ปัจจัยท่ีพิจารณา ตัวชี วัดที่ใช้ แบ่งเส้น 

5. การเข้าถึง
บริการความ
ช่วยเหลือ 

และการมีส่วน
ร่วมในสังคม 

2/15 

14 
5.1 ความช่วยเหลือ
จากสวัสดิการของรัฐ 

- สมาชิกในครัวเรือนทุกคนได้้รับสวัสดิการจากรัฐตามสิทธิที่พึงได้ อาทิ  
   - เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
   - บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
   - เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
   - เบี้ยคนพิการ 
   - สวัสดิการอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรือส่วนท้องถิ่น 

อยู่รอด 

15 
5.2 ความช่วยเหลือ
จากเครือข่ายส่วนตัว 
(ทุนทางสังคม) 

- ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เพื่อน และเครือข่ายทางสังคม ในภาวะวิกฤต/
ฉุกเฉิน ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  

พอเพียง 

   



 
 
 
 

 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๓-๓ 
การประมวลโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมา 
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวยัที่ผ่านมา  
จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

(eMENSCR) 



QR Code 
โครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมา 

ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ผ่านมา  

จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ 
TPMAP 

 

 

 



๔.๑ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

โดยใช้ระบบ TPMAP  

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการในการแก้ไข 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามที่ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (คจพ.) เมื่อคราวประชุม  
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มอบหมายให้ ศจพ.จ. เร่งรัดหน่วยงานของรัฐ 
ในระดับพื้นที่น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ตามกรอบระยะเวลา รวมถึงรายงานผลการด าเนินการในระบบแฟ้มบ้าน
พัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินการฯ 

๑.๒ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
พื้นที่ด้วยระบบ TPMAP ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ที่ได้พิจารณาและประเมินในเบื้องต้นแล้วว่าพื้นที่ 
มีความสามารถและพร้อมที่จะเป็นต้นแบบการด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) จังหวัดอุดรธานี (ต.โนนสุขสมบูรณ์ อ.
เมือง และต.วังทอง อ.บ้านดุง) (๒) จังหวัดพิษณุโลก (ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย และ ต.หนองกุลา  
อ.บางระก า) (๓) กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด) (๔) จังหวัดสงขลา  
(ต.คอหงส์ ต.คลองอู่ตะเภา) และ (๕) จังหวัดนครสวรรค์ (๑๔ อ าเภอในจังหวัด)  

๑.๓ การด าเนินการลงพื้นที่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.๒.๑ ติดตามการด าเนินการของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่าง ๆ และพื้นที ่

๑.๒.๒ ทดสอบการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคน ในระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดดัชนีชี้วัดความยากจนหลากหลายมิติ (MPI) (รายละเอียดปรากฏ
ตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ) 

๑.๒.๓ สร้างความเข้าใจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมถึงประสานภาคีภาคการศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

๒. ข้อสังเกตจากการด าเนินการที่ผ่านมา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR และระบบ 
Logbook ร่วมกับการลงพื้นทีก่ารด าเนินการฯ ในพื้นที่ มีข้อสังเกตสรุปได้ ดังนี้ 



๔.๑ - ๒ 

๒.๑ การจัดท าโครงการ/การด าเนินการ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคนไทยในประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล  
การด าเนินการดังกล่าวไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจยังไม่สามารถสะท้อนภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้น
ในประเทศและพื้นที่  

นอกจากนี้ พบว่า การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ยังคงเป็นการด าเนินการในรูปแบบของการสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดพัฒนาคนที่ยั่งยืน 

๒.๒ การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  ตามที่ คจพ. ในคราว 
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีจัดล าดับความส าคัญของ
กลุ่มเป้าหมายที่เร่งต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนแบบ 
“พุ่งเป้า” รวมถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่
ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของภูมิสังคมนั้น ส่งผลต่อรูปแบบของการแก้ไขและการพัฒนาแตกต่าง
กัน 

๒.๓ การบูรณาการของหน่วยงานภายใต้กลไกขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๓. การด าเนินการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของ ศจพ.จ. 
ศจพ.อ./ศจพ.ข./ศจพ.ทน./ศจพ.ทม./ศจพ.เมืองพัทยา และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ สามารถด าเนินการได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขและพัฒนาสามารถเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างการสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคนที่ยั่งยืน มากกว่าการมุ่งเน้นการสงเคราะห์เป็นหลัก สศช. จึงได้พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) ขึ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

๓.๑ ขั้นตอนการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
(เมนูแก้จน) มีขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าแนวทางฯ ดังนี้  

๓.๒.๑ การศึกษา ทบทวนและประมวล มาตรการ/โครงการ/การด าเนินการ รวมถึงงานวิจัย 
ที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
จากระบบฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ระบบ eMENSCR 
ระบบ Logbook 

๓.๒.๒ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรการ/โครงการ/การด าเนินการ ที่เกี่ยวข้องต่อมิติ 
ความขัดสนและขั้นของการพัฒนา 

๓.๒ วัตถุประสงค์และการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ย่ังยืน (เมนูแก้จน) ไปประยุกต์ใช้  

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
(เมนูแก้จน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ศจพ.จ. ศจพ.อ./ศจพ.ข./ศจพ.ทน./ศจพ.ทม./ศจพ.เมือง
พัทยา และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดท าและ
ออกแบบโครงการ/การด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 



๔.๑ - ๓ 

ทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและทรัพยากรในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การน าแนวทางการทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
(เมนูแก้จน) ของผู้เกี่ยวข้องไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ประชากรในประเทศสามารถ อยู่รอด (survival) 
พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) แนวทางการทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) จึงเป็นการจ าแนกตาม ๕ มิติของความขัดสน 
ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (๓) 
สถานะทางสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการ ความ
ช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม และ ๓ ขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด 
พอเพียง และยั่งยืน 

๓.๒.๒ การน าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
(เมนูแก้จน) ไปประยุกต์ใช้ ศจพ.จ. ศจพ.อ./ศจพ.ข./ศจพ.ทน./ศจพ.ทม./ศจพ.เมืองพัทยา 
และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ ต้องพิจารณาสภาพปัญหาของครัวเรือนที่ส ารวจให้ครบทุกมิติ
ว่ามีปัญหาในมิติใดบ้าง และมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งประเมิน
สถานการณ์ตามขั้นของการพัฒนาว่าอยู่ในขั้นตอน อยู่รอด พอเพียง หรือ ยั่งยืน โดยแต่ละ
มิติการพัฒนามีการก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนในแต่ละขัน้ของการพัฒนา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินสถานการณ์ตามขั้นของการพัฒนา ให้ยึดสถานะขั้นของการพัฒนาที่ระดับ 
ต่ าที่สุดที่มีตัวชี้วัดตกเกณฑ์อย่างน้อย ๑ ตัวชี้วัด  

- หากครัวเรือนนั้นที่ส ารวจตกอย่างน้อย ๑ ตัวชี้วัดในขั้นอยู่รอด ถือว่าครัวเรือนนั้นมี
ขั้นการพัฒนาที่ “อยู่ไม่รอด” ดังนั้น ในขั้นแรก จะต้องเร่งพัฒนาให้ครัวเรือนสามารถ 
“อยู่รอด” ได้ โดยผสมผสานแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการของแต่ละมิติความ
ขัดสนจากเมนูแก้จนในขั้นอยู่รอดตามที่เหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาแนวทาง/
มาตรการ/การด าเนินการต่าง ๆ ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” ไปแบบคู่ขนาน 



๔.๑ - ๔ 

เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมด าเนินการคู่ขนานกับการช่วยให้ครัวเ รือน
สามารถอยู่รอดได้ (ในกรณีที่สามารถด าเนินการได้) 

- หากครัวเรือนนั้นที่ส ารวจผ่านทุกตัวชี้วัดในขั้นอยู่รอด แต่ตกอย่างน้อย  ๑ ตัวชี้วัด 
ในขั้นพอเพียง หรือ ขั้นยั่งยืน ถือว่าครัวเรือนนั้นอยู่ในขั้นผ่าน “อยู่รอด” แต ่
ยังไม่ “พอเพียง” ดังนั้น จะต้องพิจารณาแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการ ในมิติ
ความขัดสนที่มีปัญหาของขั้นอยู่รอดเพื่อไม่ให้ครัวเรือนนั้นถดถอยการพัฒนา รวมทั้ง 
ต้องผสมผสานแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการของแต่ละมิติความขัดสนจากเมนู
แก้จนในขั้นพอเพียงตามที่เหมาะสม เพื่อให้ครัวเรือนสามารถยกระดับไปสู่ขั้นตอน 
“ย่ังยืน” ได้ต่อไป 

- หากครัวเรือนนั้นที่ส ารวจผ่านทุกตัวชี้วัดในขั้นอยู่รอด และพอเพียง แต่ตกอย่างน้อย 
๑ ตัวชี้วัดในขั้นยั่งยืน ถือว่าครัวเรือนนั้นอยู่ในขั้นผ่าน “พอเพียง” แต่ยังไม่ “ย่ังยืน” 
ดังนั้น จะต้องพิจารณาแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการ ในมิติความขัดสน 
ที่มีปัญหาของขั้นอยู่รอด และ พอเพียง เพื่อไม่ให้ครัวเรือนนั้นทดถอยการพัฒนา 
รวมทั้งต้องผสมผสานแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการของแต่ละมิติความขัดสน
จากเมนูแก้จนในขั้นยั่งยืนตามที่ เหมาะสม เพื่อให้ครัวเรือนสามารถยกระดับ 
ไปสู่ขั้นตอนและคงระดับการพัฒนาให้ขั้นตอน “ย่ังยืน” ได้ต่อไป และหลุดพ้นจาก
ความยากจน 

ทั ้งนี ้ ศจพ.จ. ศจพ.อ. /ศจพ.ข./ศจพ.ทน./ศจพ.ทม./ศจพ.เมืองพัทยา และ 
ทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ จะต้องพิจารณาการด าเนินการ/โครงการ/การสงเคราะห์
ต่าง ๆ จากทั้งระบบ Logbook และ eMENSCR ร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นจากที่ผ่านมา  

แนวทางการทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) มีแนวทาง/
มาตรการ/การด าเนินงานสรุปได้ ดังนี ้

           แนวทางการทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืน (เมนูแกจ้น)  
           ตาม ๕ มิติของความขัดสนและ ๓ ขั้นตอนของการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑) 

อยู่รอด 

พอเพียง 

ยั่งยืน 



๔.๑ - ๕ 

 

ตัวอย่าง การน าแนวทางการทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืน  
(เมนูแก้จน) เพื่อแก้ไขและพัฒนาคนที่สอดคล้องกับมิติความขัดสนและขั้นของการพัฒนา  

ศจพ.จ. ศจพ.อ./ศจพ.ข./ศจพ.ทน./ศจพ.ทม./ศจพ.เมืองพัทยา และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่
ของครัวเรือนตัวอย่าง ต้องพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างมิติความขัดสนจากข้อมูลลักษณะ
ครัวเรือนที่ได้จากการส ารวจ เพื่อน าไปใช้ประกอบการออกแบบมาตรการ/โครงการ/การ
ด าเนินงานจากเมนูแก้จนต่อไป 

ครัวเรือนส ารวจตัวอย่างตกทั้ง ๕ มิติความขัดสน และอยู่ในขั้นของการพัฒนาที่ต่ ากว่า 
“อยู่รอด” ดังนั้น ในขั้นแรก จะต้องเร่งพัฒนาให้ครัวเรือนสามารถ “อยู่รอด” ได้ 
โดยผสมผสานแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการของแต่ละมิติความขัดสนจากเมนูแก้จน
ในขั้นอยู่รอดตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากพิจารณาสามารถร่วมด าเนินการแนวทาง/
มาตรการ/การด าเนินการต่าง ๆ ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” คู่ขนานกับการช่วยให้
ครัวเรือนสามารถอยู่รอดได้ ก็สามารถด าเนินการแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการต่าง ๆ 
ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” ได้ทันที หรือ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๑ - ๖ 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ มอบหมาย สศช. ด าเนินการจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ให้ครอบคลุมมิติและระดับขั้นของการพัฒนา และด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 

๔.๒ มอบหมาย ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ น าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มาด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
แบบพุ่งเป้า โดยต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมของการพัฒนาในพื้นที่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

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

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

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๑ 
แนวทางการทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) ตาม ๕ มิต ิ
ของความขัดสน และ ๓ ขัน้ตอนของการพัฒนา 



 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขั้นของการอยู่รอด 
 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

 1.1 ให้เงินสนับสนุน/สงเคราะห์เพ่ือบรรเทา 
ความยากล าบาก 

2.1 ให้เงินสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 3.1 ผลักดันให้ทุกคนเข้าถงึหลักประกันทางสุขภาพ 4.1 จัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ไร้ที่พ่ึงและผู้สูงอายุ 
5.1 จัดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการ

ให้ค าปรึกษาเร่ืองเร่งด่วน 

อย
ู่รอ

ด 

 
1.1.1 เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
- 6 ป ีส าหรับเด็กทีอ่ยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้
น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี่ย 
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยจะไดร้ับ
เงินอุดหนุน เดือนละ 600 บาท/คน  
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน)  

 
 

2.1.1 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน 
แบบมีเงื่อนไขแกน่ักเรียนยากจนพิเศษ  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและค่าครองชีพ 
3,000 บาท/คน/ปี โดยเง่ือนไข คือ ผู้ทีไ่ด้รับ
ทุนต้องรักษาอัตราการเข้าเรียนใหสู้งกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด ซึ่งใช้
วิธีการคัดกรองแบบวัดรายได้ทางอ้อม  
โดยประเมินจาก  
(1) ข้อมูลรายได้เฉลีย่สมาชิกครัวเรือน  
(ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน) และ  
(2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน (ภาระ
พึ่งพิงของครัวเรือน/ ยานพาหนะในครัวเรือน/ 
ที่ดินท าการเกษตร/ แหล่งไฟฟ้าหลัก/ 
ประเภทที่อยู่อาศัย/ สภาพที่อยู่อาศัย/  
ของใช้ในครัวเรือน/ แหล่งน้ าดื่ม น้ าใช้)  
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 

3.1.1 ระบบหลักประกันสขุภาพถ้วน
หน้า คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งครอบคลุมชุดสิทธิ
ประโยชน์ท้ังบริการผู้ป่วยนอกใน ทันตกรรม 
ค่ายา/เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและห้องสามัญ 
ค่าคลอดบุตรชดเชย แต่ต้องไปรับบริการ 
ที่สถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนคู่สญัญาที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ีตนขึ้นทะเบียนด้วยเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์ในสถานพยาบาลและในชุมชน 
บริการดูแลระยะท้ายในชุมชนด้วย  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.1.1 สถานสงเคราะห์ส าหรับคนไร้ที่พ่ึง 
จัดหาที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งฝึกอาชีพให้ 
กลุ่มคนไม่มีที่พ่ึง โดยอุปการะคนไร้ที่พึ่ง  
3 ประเภท คือ  
(1) คนเร่ร่อน ที่ไม่มีที่อยู่อาศยัเป็นหลักแหล่ง  
(2) คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปญัหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
(3) คนขอทาน  
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 

 

5.1.1 สายด่วนการบริการภาครัฐ  
และบริการทางสังคม (Hotlines)  
เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถ 
แจ้งข่าวร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือได้ 
อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) รับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ ศูนยเ์อราวณั สายด่วน 
1646 (กรุงเทพมหานคร) เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้  สภาทนายความ 
สายด่วน 1167 : ปรึกษาปัญหากฏหมาย
ฟรี และศูนย์พิทักษ์ เด็ก เยาวชน และสตรี 
สายด่วน 1192 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

 
 

 

1.1.2 เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
ส าหรับเด็กในครอบครัวยากจน ซึง่เป็นเด็ก
แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี หรืออยู่ระหว่าง
การศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะไดร้ับ
การช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท/คน 
กรณีเด็กมากกว่า 1 คน สามารถช่วยเหลือ
ได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครอบครัว  
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 

 
2.1.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค (ของ กสศ.) 
กลุ่มช่วงช้ันรอยต่อ ในช่วงโควิด-19 
(อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในการเตรยีมความ
พร้อมศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 อัตราคนละ 800 บาท  
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
3.1.2 สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของ
แรงงานในระบบประกันสังคม  
ส าหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 
ครอบคลุมการตรวจสุขภาพ บริการผู้ป่วย
นอกใน ทันตกรรม ค่า /ยาเวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและห้องสามัญ ชดเชยกรณีคลอด
บุตร ตาย พิการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล บริการ
ดูแลระยะท้ายในสถานพยาบาล โดยสามารถ
รับบริการที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนท่ี
ผู้ประกันตนเลือกขึ้นทะเบียนด้วย หรือ
สถานพยาบาลเครือข่ายที่ก าหนด  
(ส านักงานประกันสังคม) 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 สถานสงเคราะห์คนชรา  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ  ่ให้บริการและการดูแลผูสู้งอายุ 
ที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือขาด 
ผู้อุปการะหรือผูดู้แล ผ่านศูนย์พัฒนาการ
จัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 

5.1.2 คลินิกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
ให้ค าแนะน าปรึกษา ประสานเรื่องกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และแก้ไขปญัหา
ของสมาชิกในชุมชนในเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงท ี

     3.2 การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและจัดหา 4.2 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม   

4 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

สิ่งของทีจ่ าเป็นส าหรับการดูแลรักษา 
 

 

 

1.1.3 เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็ก
ในครอบครัวอุปถัมภ์  
• เงินช่วยเหลือส าหรับเด็กอายุ 0-18 ปี 
เดือนละ 2,000 บาท/เด็ก 1 คน และ 
การช่วยเหลือเป็นสิ่งของตามความจ าเป็น
เดือนละไมเ่กิน 500 บาท/เด็ก 1 คน 
• กรณีอุปการะเด็กมากกว่า 1 คน จะไดร้ับ
เงินช่วยค่าเลี้ยงดเูด็ก วงเงินไมเ่กินเดือนละ 
4,000 บาท และการช่วยเหลือเปน็สิ่งของ
ตามความจ าเป็นเดือนละไมเ่กิน 1,000 บาท 
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 

 

2..1.3 การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงโควิด-19  
เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษา
ทั้งสายสามญัศึกษาและสายอาชีพใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ในอัตรา 
2,000 บาท/คน รวมเป็นเงินประมาณ 
21,600 ล้านบาท โดยใช้ฐานข้อมูลเรยีน 
ฟรี 15 ปี  
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา) 

 

3.2.1 สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพือ่
คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถ 
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต
และสามารถเคลื่อนยา้ยได้อย่างปลอดภัย 
แต่ไมเ่กิน 72 ช่ัวโมง  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.2.1 โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย  
โดยจะด าเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้มีรายได้น้อยที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง 
ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม และครอบครัว
ขยายที่มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากมีรายไดไ้ม่เพียงพอ โดยให้เงิน
อุดหนุนครัวเรือนละ 20,000 บาท  
อาทิ โครงการบ้านพอเพียง  
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 

 

5.1.3 แพลตฟอร์มร้องทุกข์ออนไลน์ 
เป็นแพลตฟอรม์กลางให้สามารถแจ้งขอ
ความช่วยเหลือและติดตามการใหค้วาม
ช่วยเหลือของประชาชน (โพสต์ของความ
ช่วยเหลือ และใหม้ีการโต้ตอบแจง้ว่าใคร
เข้าไปให้ความช่วยแหลือ รายงานสถานะ 
การให้ความช่วยเหลือ/ ให้มีการแจ้งเตือน
ขึ้นตามพื้นที่ ที่มีการขอความช่วยเหลือ) 

 
 

1.1.4 กองทุนคุ้มครองเด็ก  
เป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุม้ครอง
สวัสดภิาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอปุถัมภ์ของ
เด็ก โดยมีกลุม่เป้าหมาย คือ เด็กที่พึงได้รับ
การสงเคราะห์ (มาตรา 32) อาทิ เด็กเรร่่อน
หรือเด็กก าพรา้ และเด็กท่ีพึงไดร้ับการ
คุ้มครองสวสัดิภาพ (มาตรา 40) อาทิ  
เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 

 

2.1.4 การให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
แก่นักเรียนยากจนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทีจ่ าเป็น ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้
เพิ่มเติม ในส่วนท่ีไม่ไดร้ับการอุดหนุนจาก
ทุนอื่นๆ อาทิ การเรียนเสริมในวิชาที่จ าเป็น 
การฝึกอบรมเพิ่มเติมในทักษะที่ส าคัญและ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และกิจกรรม
การเรยีนรู้นอกห้องเรียนที่จะเสริมสร้าง
ทักษะแก่เด็ก 

 

3.2.2 การให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนที่มี
ผู้ป่วยเร้ือรัง ร้ายแรง และผู้สูงอายุเพ่ิมเติม 
ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ และ 
ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องจา่ยเอง
เพิ่มเตมิจากหลักประกันสุขภาพท่ีมีอยู่ 

 

4.2.2 การสร้างห้องเพ่ิมเติม หรือ
กั้นห้องเพ่ิมส าหรับบ้านที่อยู่อาศัยกัน
อย่างแออัด  
เพื่อลดความแออัดของการอยู่อาศัยที่น ามา
สู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาทิ 
สถาบันวิจัยอินเดีย แนะน าให้ก่อสร้างห้อง
เพิ่มเป็น 2 ห้อง หรือมากกว่า แก้ปัญหา
ความแออัดและท าให้มีสภาพในบา้นท่ี
เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย 

 

5.1.4 อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้น า  
ทั้งในการเป็นผู้ฟังท่ีดี และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้สามารถเป็น 
ที่พ่ึงพาแก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สามารถรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์จากลูกบ้าน ร่วมติดตามแก้ปัญหา 
และส่งต่อปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง 

         5.2 ขยายความครอบคลุมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของช่องทางการรับสิทธสิวัสดิการ 

 
 

1.1.5 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ใหแ้ก่ผู้มีอายุ  
60 ป ีขึ้นไป และไมไ่ดร้ับสวสัดิการหรือ 
สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   
• ช่วงอายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน 
• ช่วงอายุ 70-79 ปี 700 บาท/เดือน 
• ช่วงอายุ 80-89 ปี 800 บาท/เดือน 
• ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน 
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 

2.1.5 การให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
แก่ครัวเรือนยากจนที่มีเด็ก  
ซึ่งจ านวนเงินมีความครอบคลุมและ
สอดคล้องกับบริบทของครัวเรือน โดย
เงื่อนไขคือครัวเรือนต้องสนับสนุนและ
รับประกันว่าบตุรหลานของตนจะได ้
เข้าเรียนอยา่งต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างโครงการ เช่น  
โครงการ Progresa ในประเทศเม็กซิโก 
 

 

3.2.3 การสนับสนุนสิ่งของจ าเป็นให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ต้องการ
ได้รับการดูแลระยะยาว  
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้แก่
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
ระยะยาว เช่น รถเข็น ไม้เท้า เบาะนอน/  
ที่นอนลม-น้ า ผ้ายาง โต๊ะคร่อมเตียง 
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษช าระ ส าลี และ
แผ่นรองซับ 
 
 
 
 

 

4.2.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน  
อาทิ ทางเดินเข้าบ้าน พื้นที่สาธารณะ  
ให้ปลอดภัยส าหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน 

 

5.2.1 จัดต้ังพ้ืนที่ลงทะเบียนหรือจุด
อ านวยความสะดวกในการรับสิทธิ
สวัสดิการ  
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการลงทะเบียน
รับสทิธิได้ด้วยตวัเองได้ อาทิ ณ พืน้ที่ท าการ
ของ อบต. ธนาคาร โรงเรียน ศาสนสถาน 
การลงทะเบยีนคนละครึ่ง  
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 

   2.2 จัดหาอาหารกลางวนัที่มีโภชนาการครบถ้วนแก่ 3.3 ให้ความช่วยเหลือในการรับ-สง่ และเคลื่อนย้าย 4.3 ลดภาระค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับทีอ่ยู่อาศัย   



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

นักเรียน ผู้ป่วย 
 

 
1.1.6 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากล าบาก แก่ผู้สูงอายุท่ีประสบความ
เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท  
ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 
2.2.1 โครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียน  
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 21 บาท/คน/วนั 
กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรยีนทั่วประเทศ 
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน)  

3.3.1 การช่วยเหลือค่าเดินทางเพ่ือไป
รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ ไร้ที่พ่ึง  
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
(ตามเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์) สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท  
(เทศบาล อบต. อบจ.) 

 

4.3.1 การลดค่าบริการค่าน้ าและค่าไฟ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
ก าหนดสวสัดิการขั้นต่ าของค่าน้ าและ 
ค่าไฟให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ สวัสดกิารลด 
ค่าน้ าและคา่ไฟท่ีได้รับจากบัตรสวสัดิการ
ภาครัฐ และการลดคา่บริการให้ในช่วง
ภาวะวิกฤต  
(การประปาส่วนภมูิภาค การประปานคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค) 

 

5.2.2 บริการเชิงรุกที่ให้บริการถึงหน้าบ้าน 
ทั้งการลงทะเบียนรับสิทธิสวสัดิการ  
การติดตาม เพื่อตรวจสอบและส ารวจ 
การเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ 

 

 

1.1.7 เบ้ียความพิการ  
• คนพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ย 
1,000 บาท/เดือน 
• คนพิการอาย ุ18 ปีขึ้นไป และมีบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ จะได้รับเบี้ย 1,000 บาท/เดือน 
• คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มบีัตร
สวัสดิการแห่งรฐั จะไดร้ับเบี้ย 800 บาท/เดือน 
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
คนพิการ) 

 
2.2.2 กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
เงินสนับสนุนเพื่อจดัอาหารกลางวนัให้
นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนประถมศึกษา
ในถิ่นทุรกันดาร  
(ส านักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 

3.3.2 บริการเคลื่อนย้าย รับส่งผู้ป่วยโค
วิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ผู้ป่วยโควดิ-19 ที่ได้รับผลยืนยันว่าตรวจ
พบเช้ือและต้องการเดินทางไปยัง
สถานพยาบาล หรือผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับ
การรักษาครบแล้วและต้องการกลบับ้าน
สามารถใช้บริการรถรรับส่งโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย   
(หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายจติอาสา) 

 

4.3.2 การช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย  
อุดหนุนค่าเช่าบ้านส าหรับกลุ่มผู้มรีายได้
น้อยที่เช่าที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยกลุ่มเป้าหมายจะ
ได้รับส่วนลดของค่าเช่าบ้าน (คูปอง)  
โดยผู้เช่าบ้านจ่ายเงินตามส่วนต่างระหว่าง
ราคาค่าเช่าบ้านและเงินท่ีได้อุดหนุน 
(กรณีศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
และเนเธอร์แลนด์) 

 

5.2.3 อาสาสมัครสอนการใช้อุปกรณ์
เพ่ือเข้าถึงสวัสดิการทางออนไลน์ 
ร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีในการให้
นักเรียน นักศึกษาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อขอรับ/รับสวสัดกิาร
ทางออนไลน์แก่ผูสู้งอายุ หรือผู้ที่มี
อุปกรณ์แตไ่มม่ีทักษะในการใช้งาน 

        5.3 เร่งรัดการรับรองสิทธิและระบุตัวตน ให้กลุ่ม
ชายขอบและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถงึบริการ
ได้ตามสิทธิท่ีพึงม ี

 

 

1.1.8 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ใหเ้งินอุดหนุนค่าครองชีพ อาทิ เงินเพื่อซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท/คน/เดือน 
เงินค่าเดินทางรวม 1,500 บาท/คน/เดือน  
พร้อมท้ังให้ส่วนลดคา่ครองชีพส าหรับผู้ถือ
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ส่วนลดค่าก๊าซ
หุงต้ม 45 บาท/คน/3 เดือน ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 
230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ าประปา 
ไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ 
ให้เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5  
(ไม่เกิน 500 บาท/เดือน)  
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

 
2.2.3 โครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม 
จัดสรรงบประมาณส าหรับมื้ออาหาร 
เพื่อเยียวยากลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยจะ
ช่วยเหลือเด็กคนละ 600 บาท ส าหรับ
อาหาร 1 มื้อ 
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 
3.3.3 บริการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง หรือผู้ป่วยยากไร้  
ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังการเดินทางไป 
ที่โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

4.3.3 การติดต้ังแผงไฟโซล่าร์เซลล์ 
(solar cell) ในหมู่บ้านที่ยากจนและ
ห่างไกล  
เพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าและเพิ่มรายได้ให้ 
คนในชุมชนยากไร้ อาทิ โครงการใน
ประเทศจีนท่ีติดตั้ง solar cell ตาม
หลังคาครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมี 
ไฟใช้ และสามารถน าไปขายได้ โดยรัฐ 
จะช่วยลงทุนและเป็นหุ้นส่วนดูแล 

 

5.3.1 การจัดการให้มีบัตรเลขประชาชน
หรือการระบุตัวตน เพ่ือให้มีสถานะ
บุคคลทางทะเบียนตามกฎหมาย  
โดยมีการด าเนินการดังนี้  (1) ออกบัตร
ประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(บัตรขาว) แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้ว
ว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้น
ทางไม่ได้)  (2) ออกหนังสือรับรองคนไร้
รากเหง้า แก่กลุ่มเด็กไร้รากเหง้า (คนที่เกิด
และอาศัยอยู่ในไทยแต่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง 
และกลุ่มคนที่ไม่ได้เกิดในไทยแต่อาศัยอยู่ใน
ไทย) (3) ออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย (บัตรชมพู) แก่ชนกลุ่มน้อยและ 
กลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม หรือคนต่างด้าว 
ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยูใ่น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง)  
(กรมการปกครอง ระทรวงมหาดไทย) 

     3.4 จัดหาอุปกรณ์ป้องกนัโรคติดต่อ 4.4 ขยายความครอบคลุมของสาธารณูปโภค   



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ขั้นพื้นฐาน 
 

 

1.1.10 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีรายได้ไม่เพียงพอ  
หรือถูกทอดทิ้ง 500 บาท/เดือน  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 
2.2.4 การสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนในช่วงโควิด-19  
เพื่อให้ผู้ปกครองน าไปจัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเรียนรับประทานท่ีบ้าน  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) 

 

3.4.1 การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่รายได้น้อย  
หรือสูญเสียรายได้จากการตกงาน พิการ สูงอายุ 
ทีไ่ม่มเีงินส าหรับซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  
(อบต. หน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ี) 
 
 

 

4.4.1 การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  
ผ่านการสร้างภาชนะกักเก็บ บ่อน้ าตื้น  
บ่อบาดาล และประปาหมู่บา้น โดยมี
หน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดหาให้   
(อาทิ กรมอนามัย กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมทรัพยากรธรณี) 

  

   2.3 จัดหาอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
สามารถเข้าถงึการศึกษาทางออนไลน ์

3.5 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการป้องกนั
โรคติดต่อ 

    

 

 

1.1.11 เงินช่วยเหลือชาวนา  
(โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผลผลติเกษตรกรผูป้ลูกข้าว)  
ไรล่ะ 1,000 บาท สูงสุดไมเ่กิน 20 ไร่ 
หรือไมเ่กิน 20,000 บาท/ครัวเรือน  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 
2.3.1 อินเทอร์เน็ตฟรีส าหรับการเรียน
ในช่วงโควิด-19  
สนับสนุนอินเทอร์เนต็บรอดแบนดส์ าหรับการ
เรียนออนไลน์ ส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน
อนุบาล-มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. นักเรียน
อาชีวศึกษา และ กศน. ที่มีการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 
2564 - 15 ต.ค. 2564 ใน 2 รูปแบบ คือ  
(1) ช่วย Top-up แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือ
ถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ ทั้ง
ระบบเติมเงินและรายเดือน สามารถใช้งาน 
แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนการสอนได ้
แบบไม่จ ากดั พร้อมอินเทอรเ์น็ตอกี 2GB 
ส าหรับการใช้งานอ่ืนๆ   
(2) ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย 
หักจากบิลค่าบริการเดือนละ 79 บาท  
(ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่ง
นักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิได้อย่างใด
อย่างหนึ่ง และรับได้ 1 คน/ 1 สิทธิ)  
(กสทช.) 
 

 

3.5.1 การลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ 
ในชุมชนแออัด  
โดยก าหนดสถานที่พักพิงหรือสถานที่กักตัว 
อาทิ วัดโรงงาน สถานที่ท่ีเหมาะสมใน
ละแวกใกล้เคียง โดยมีหน่วยภาครฐั
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและ
เทคโนโลยีให้กับสถานท่ีแห่งนั้น 

 

4.4.2 การปรับปรุงและขยายเขต
น้ าประปาและไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ไม่มี 
การให้บริการหรือให้บริการแบบไม่มี
คุณภาพ  
ขยายการให้บริการน้ าประปาและไฟฟ้า 
ให้ท่ัวถึง อาทิ โครงการปรับปรุงขยายการ
ให้บริการน้ าประปา การรับโอนบริการ
ประปา และโครงการขยายเขตการไฟฟ้า 
(การประปาส่วนภมูิภาค และการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       4.5 จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ   



 

 

 มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

 
 

1.1.12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห ์ 
ใหค้วามช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ  
ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และ  
ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว/ปีงบประมาณ 
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 

 
2.3.2 การจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนออนไลน์  
อาทิ คอมพิวเตอร์ แทปเลต สมารท์โฟน  
ให้เด็กยากจนหรือเด็กท่ีขาดแคลนให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ทั้งใน
รูปแบบของการให้ยืมและการให้เปล่า  
ตามปัญหาและความจ าเป็น 

  

 

4.5.1 การจัดหาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจ าเป็น
ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
อาทิ พัดลม ตู้เย็น หม้อหุงข้าว  
(กรณีศึกษาประเทศอินเดีย) 

  

 
 

1.1.13 การเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่
ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เพื่อให้ผู้สูงอายุในกลุม่ยากจนได้รบั 
ความช่วยเหลือเพียงพอมากข้ึน  

2.3.3 การให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
นักเรียน นักศกึษา  
ตลอดจนครูอาจารย์ และอาสาสมัครในพืน้ที่ 

      

 1.2 จัดหาอาหารและสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับ 
การด ารงชีพ 

2.4 ติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา 

      

 

 

1.2.1 การแจกจ่ายสินค้า/คูปองแลกสนิค้า
บริโภคพื้นฐาน  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบรโิภคสนิค้าท่ี
จ าเป็นในกลุ่มคนยากจน อาทิ อาหาร และ
ยารักษาโรค มีตัวอย่างโครงการทีส่ าคัญ  
คือโครงการแสตมป์อาหาร (Food Stamp 
Program) ของสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่า
แสตมป์ขึ้นอยู่กับปจัจัยตา่ง ๆ เช่น  
ขนาดครัวเรือน รายได้ และรายจา่ย เป็นต้น 

 
2.4.1 ทุนการศึกษาแก่เด็กที่หลุดออกจาก
ระบบระบบการศึกษาเนื่องจากความยากจน  
ใหก้ลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (หากหลุดออก
จากระบบก่อนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
หรือสมัครใจเรียนต่อ) โดยทุนการศึกษา
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
ในการมาเรียน และต้นทุนค่าเสียโอกาส 
จากการต้องเลิกท างาน 

      

 1.3 อุดหนุนราคาสินค้าที่จ าเป็นส าหรับผู้มีรายได้น้อย         

 

 

1.3.1 การอุดหนุนราคาสินค้าทีครัวเรือน
ยากจนมกับริโภค 
สินค้าท่ีมีความต้องการในการบริโภคลดลง
เมื่อรายไดสู้งขึ้น อาทิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
โดยการอุดหนุนสินค้าเหล่านีถ้ือเปน็กลยุทธ์
ในการระบุกลุ่มเป้าหมายแบบ เลอืกด้วย
ตนเอง เนื่องจากสินค้าที่อุดหนุนเป็นสินค้าที่
มีบริโภคอย่างแพร่หลายในกลุ่มผูม้ีรายได้ต่ า 
โดยมีประเทศที่ใช้นโยบายนีส้ าเร็จ อาทิ 
ประเทศตูนีเซยี ซึ่งมีการอุดหนุนสนิค้าด้อย 
เช่น ขนมปังและธญัพืชบางประเภท 

 
2.4.2 การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
ที่จ าเป็นต้องออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ในการเรียน  
โดยการอบรมทักษะพื้นฐาน (อ่าน/เขียน/
ค านวณ ในกรณีทีย่ังไมไ่ด้ทักษะเหล่านี้) 
และให้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อดา้น
อาชีวศึกษา/กศน. หรือแนะแนวทาง 
การประกอบอาชีพแทน ท้ังนี้ อาจขยาย
ผลไปถึงการมรีะบบตดิตามว่านักเรียนกลุม่
นี้สามารถประกอบอาชีพได้จริงและไม่ 
และประสบปญัหาอุปสรรคอะไรเพิ่มเติม 
 

      

 



 

 

สัญลักษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 
เด็กแรกเกดิ/ปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
เด็กในวัยเรยีน/วัยรุ่น/นักศึกษา  (6-21 ปี) 

 
วัยแรงงาน  (15-59 ปี) 

 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 

 

การพัฒนาเชิงกลไก พื้นที ่และสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นอาศัยอยู ่

  



 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขั้นของการพอเพียง 
 

มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 

พอ
เพ

ียง
 

1.4 จัดท าบัญชีครัวเรือน 2.5 ให้กู้ยืมเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับสูง 

3.6 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล
ในพื้นที่ 

4.6 จัดสรรที่อยู่อาศัยในราคาท่ีผู้มีรายได้น้อย
สามารถเข้าถงึได้ 

5.4 สร้างการรับรู้ในข้อมลูข่าวสารที่จ าเป็น 

 

1.4.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
องค์กรเกษตรกรในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กลุม่แม่บา้น
เกษตรกรไดม้ีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์รายได้
และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็นก่อให้เกิดการ
ประหยดัและออมเงินและเข้าใจหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 
2.5.1 กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เงินกู้ยืมเพื่อเป็นการใช้จ่ายทเีกี่ยวเนื่อง 
กับการศึกษาและค่าครองชีพ โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยระหว่างท่ีก าลังศึกษาอยู่ แต่ต้อง
ช าระเงินคืนหลังจบการศึกษา ส าหรับ 
เด็กนักเรยีนอายุ 15-21 ปี ท่ีครอบครัว 
ขาดแคลนทุนทรัพย์  
(กองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา) 

 

3.6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพสต.) แต่เดิม คือ สถานีอนามัย หรือ
ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นหน่วยบริการ
สาธารณสุขด่านแรกท่ีรับผิดชอบดแูล
สุขภาพของประชาชนในระดับต าบล  
โดยเกือบท้ังหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน มีขีด
ความสามารถระดับปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
หรือระดับปฐมภมูิ (Primary Care) กับ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ การตรวจรักษา 
พยาบาลขั้นต้น การฝากครรภ์ การ
ให้บริการ 
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค (การให้วคัซีน
เด็ก) การดูแลโภชนาการ การคุม้ครอง
ผู้บริโภค การคดักรองภาวะผิดปกติต่างๆ 
การดูแล 
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และบริการอื่นๆ ให้กับชุมชน  
(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ใน
ปัจจุบันเริ่มมีการโอนย้าย รพ.สต. บางส่วน
ไปอยู่ในสังกัดของ อบจ/อบต/เทศบาล) 
 

 

4.6.1 การจัดสรรรอาคารเช่าส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย  
โดยจะเพิ่มจ านวนอาคารเช่าในระดับ 
ราคาและท าเลที่เหมาะสม อาทิ โครงการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยและไมเ่พียงพอต่อการซื้อ 
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท่ัวประเทศหรือพื้นที่
เป้าหมาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยม ี
ค่าเช่าประมาณ 1,700 – 2,800 บาท  
(การเคหะแห่งชาติ) 

 

5.4.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
พ้ืนที่หรือมาตรการ/โครงการผ่านระบบ
ออนไลน์หรือสื่อสาธารณะ  
อาทิ Facebook Line Official SMS  
แจ้งทางโทรศัพท์  ข่าวสารจากโทรศัพท์
หรือวิทยุ  
(อปท./หน่วยงานเจ้าของโครงการ) 

 

1.4.2 การเพ่ิมแรงกระตุ้นให้ครัวเรือน
ยากจนจัดท าบัญชีครัวเรือน  
อาทิ ก าหนดให้บัญชีครัวเรือนเป็นหลักฐาน
ที่ต้องแสดงเมื่อต้องการกูย้ืมเงินจากกองทุน
ของชุมชน/หมู่บ้าน หรือขอรับสวสัดิการ
จากรัฐ 

 
2.5.2 การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การศึกษาในระดับพ้ืนที่ ส าหรับนักเรียน
ยากจนในพื้นที่โดยเฉพาะ  
เน้นมุ่งเป้าไปยังพ้ืนท่ีทุรกันดารและมี
ครัวเรือนยากจนจ านวนมากก่อนเป็น
อันดับแรก โดยรัฐจะเป็นผู้ให้ทุนกอ้นแรก 
นักเรียนท่ีจะยืมได้ต้องเป็นคนท่ีอาศัย 
ในพื้นที่ (ไม่อิงตามทะเบียนบ้าน)  
จ านวนเงินท่ียืมให้เพียงพอกับค่าเทอม 
และค่าใช้จ่ายจากนั้นจึงทยอยใช้คืนเมื่อ 
ผู้ยืมเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีรายได้มั่นคง
อย่างน้อย 6 เดือน 
 

 

 

3.6.2 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  
เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในระดับอ าเภอ โดยทุกอ าเภอ
ในประเทศไทยจะมโีรงพยาบาลชุมชน
รับผิดชอบอยู่ รับทั้งผูป้่วยนอกและผู้ป่วย
ในมีขีดความสามารถระดับปฐมภมูิ 
หรือระดับทุติยภูมิในบางแห่ง มีจ านวน
เตียง 10-120 เตียง ในประเทศไทยม ี
อยู่ 720 แห่ง  
(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 

4.6.2 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบเช่า
ซ้ือราคาถูก  
โดยจะมีราคาประมาณ 650,000 - 
850,000 บาทต่อหน่วย /ก่อสร้าง 
อาคารในรูปแบบหอพัก ในกรณีที ่
มีพื้นท่ีจ ากัด  
(การเคหะแห่งชาติ) 

 

5.4.2 การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย  
โดยผู้น าชุมชน หรือบุคคลในพื้นที ่ 
(ผู้น าชุมชนหรือบุคคลในพื้นทีด่ าเนินการเอง) 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 
1.5 ส่งเสริมการออม 2.6 จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3.7 ใหค้ าปรึกษาและบริการทางการแพทย์และ

สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
  5.5 ช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย 

 
1.5.1 การจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้า
ร่วมระบบการออมภาคสมัครใจ  
อาทิ กอช. 

 

2.6.1 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากอินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
(ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)  

3.7.1 การดูแลเด็กเลก็ถ้วนหน้าจนอาย ุ
ถึง 6 ปี (นโยบายฝากท้องทกุที่ฟรีทุกสิทธิ)์ 
ฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ทั่วประเทศโดยไม่มเีสีย
ค่าใช้จ่าย โดยหญิงตั้งครรภ์จะไดร้บั
บริการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล 
(สัปดาห์ที่ 12 18 26 32 38) ส่วนเด็ก 
จะได้รับการดูแลต่อเนื่องจนอายุถึง 6 ปี 
และจะได้รับวัคซีนป้องกนัโรค การตดิตาม
พัฒนาการ ไอคิวและอีคิว  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.6.3 การให้อัตราสินเชื่อในระดับต่ า 
เพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย  
ส่งเสริมความสามารถในการซื้อท่ีอยู่อาศัย 
อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง  
ที่ให้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ ากว่าปกติ 
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 

 

5.5.1 กองทุนยุติธรรม  
โดยจะเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการ
ด าเนินคดี การปล่อยช่ัวคราวผูต้้องหา
หรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมดิสิทธิมนุษยชน และการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
(กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม) 

  2.7 ฝึกอบรมทักษะขั้นพืน้ฐาน       

 

1.5.2 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลทาง
การเงินเพ่ือการเกษียณ  
เพื่อช่วยให้ผู้ออมสามารถวางแผนการออม
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.7.1 การจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครใน 
พ้ืนที่เพ่ือสอนทักษะขัน้ด้านการคิด  
(อ่าน/เขียน/ค านวณ)  
ให้กลุ่มเด็กในครัวเรือนยากจนท่ีไม่
สามารถเข้าโรงเรียนไดต้ามก าหนด และ
อาจมีการท า take-home package ที่
บรรจสุื่อการเรียนการสอนหรือแบบฝึกหัด
ให้เด็กน ากลับ 
ไปท าที่บ้านไดด้้วย ตัวอย่างที่น่าสนใจ 
เช่น กลุ่ม Pratham ซึ่งเป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร (NGOs) ในอินเดยีที่
อบรมอาสาสมัครไปสอนเด็กยากจนใน
ชุมชนโดยเฉพาะ 

 

3.7.2 การดูแลสุขภาพแม่และเด็กแบบ
ถ้วนหน้า (โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก
แห่งชีวิต) โดยจะดูแลเด็กใน 3 ช่วงวัย คือ 
(1) ช่วงวัยท่ี 1 หญิงตั้งครรภ์ (270 วัน) 
พัฒนาคุณภาพคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
อาทิ ฝากท้องเร็วเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพื่อคดักรอง
ความเสีย่งในการตั้งครรภ์จากความพิการ
แต่ก าเนิดและการติดเชื้อ  
(2) ช่วงวัยที่ 2 เด็กอายุ 0-6 เดือน (180 
วัน)  สอนสาธิตให้พ่อแม่/ผูเ้ลี้ยงดเูด็กทุก
คนให้มีทักษะที่จ าเป็น ตดิตามการเลีย้งดู
ด้วยนมแม่  
(3) ช่วงวัยท่ี 3 เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 
(550 วัน) พัฒนาคุณภาพคลินิกสขุภาพ
เด็กดี (WCC) อาทิ ควบคุมการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
เฝ้าระวังและติดตามส่วนสูงน้ าหนกัเด็ก 
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็ก เยี่ยมบ้านโดยทีม PCC/ รพช./ รพ.
สต./ อสม./ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว 
เพื่อติดตามการบริโภคอาหารหญิง
ตั้งครรภ์/หญิงให้นมบุตร จดัให้มีมมุนมแม่
ในสถานประกอบการ/หน่วยงานราชการ 
(หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสขุภาพ) 
 
 
 

 

4.6.4 การก่อสร้างและย้ายท่ีอยู่อาศัย
ใหม่ให้ชุมชนในสลมัหรือชุมชนทีต้ั่ง 
ในที่สาธารณะ  
โดยเฉพาะพื้นท่ีตั้งรุกล้ าริมคลอง กีดขวาง 
ทางระบายน้ า  อาทิ โครงการบา้นมั่นคง
ริมคลอง ท่ีก่อสรา้งบ้านใหม่ในบริเวณ
ใกล้เคียงที่พักอาศัยเดมิ โดยขายทีอ่ยู่
อาศัยแบบเช่าซื้อในราคาต่ า และให้เงิน
อุดหนุนส าหรับย้ายชั่วคราว  
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 

 

5.5.2 ทนายอาสา  
โดยมีการจัดหาทนายช่วยเหลือโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแก่บุคคลยากไร้ ไม่มรีายได้  
โดยเป็นเรื่องหรือคดีความทีไ่ม่ได้รบัความ
เป็นธรรม รวมถึงให้ค าแนะน าข้อ
กฎหมายกับประชาชนท่ีเดือดร้อน มีข้อ
สงสัยใน 
ข้อกฎหมาย หรือต้องการฟ้องร้องคดีกับ
คู่กรณีในเรื่องต่าง ๆ  
(ส านักงานสภาทนายความ) 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  

และการมีส่วนร่วมในสังคม 
1.6 ให้กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ า        

 

1.6.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตจุ าเป็น
เร่งด่วนของชุมชน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ า 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ) 

 
2.7.2 การจัดต้ังกลุ่มดูแลและ 
แนะแนวทางนักเรียนยากจน 
ที่ได้รับทุนการศึกษา/เงินอุดหนุน  
โดยดูแลทั้งในด้านการสร้างทักษะและ
สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับเด็ก
จากครอบครัวยากจนในการมีชีวิตที่ดีขึ้น 
อาทิ การน ารุ่นพี่ท่ีเคยมีประสบการณ์
ใกล้เคียงกัน (เช่น อาจเคยมีฐานะยากจน 
แต่ปัจจุบันมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว) มาเปน็ Role 
Model หรืออาจขยายผลถึงการเป็น 
Mentor คอยช่วยแนะแนวทางต่อไป 

 

3.7.3 บริการตรวจทางไกล 
(Telemedicine) ระบบเครือข่ายเช่ือมต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลหน่วยบริการ  ส่วน
ใหญ่น ามาใช้ในการ 
ให้ค าปรึกษาหรือให้บริการทางการแพทย์
ผ่านระบบวิดีโอคอล การตรวจวินิจฉัยและ
รักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาเข้าถงึ
การรักษาให้กับผูป้้วย โดยเฉพาะผู้่ปวยที ่
อยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อลดการเดินทาง
มาโรงพยาบาลและประหยัดเวลาในการ 
รอคอย  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 
 

 

4.6.5 การจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือน
ยากจนได้ย้ายไปอาศัยในชุมชนทีม่ี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม  
โดยการทดลองวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า 
สมาชิกในครัวเรือนยากจนท่ีได้รับเลือกให้
อยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภยัมสีขุภาพ
กายและจติดีขึ้น ขณะที่เด็กท่ีอายตุ่ ากว่า 
13 ปี จะได้รับการศึกษาและมีอัตราการ
เข้าเรียนทีด่ีขึ้น 
 
 
 
 

 

5.5.3 การปรับปรุงกลไกของกองทุน
ยุติธรรมให้สามารถช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนได้มากขึ้น  
อาทิ การหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่
กองทุนยุติธรรม นอกจากเงินที่ได้จาก
งบประมาณที่เป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 
อาทิ ค่าขึ้นศาล ค่าทนายความ หลักประกัน
ตัวผูต้้องหาหรือจ าเลยที่ศาลสั่งริบ การ
ปรับเกณฑ์การพิจารณาให้ความชว่ยเหลือ
ให้ชัดเจน และการย่นระยะเวลาการ
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ 

    4.7 ช่วยเหลือให้ครัวเรือนมีสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานครบครันในราคาท่ีเขา้ถึงได้ 

  

 
1.6.2 กองทุนผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนใน
รูปแบบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี โดยการ
กู้ยืมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ
รายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท 
และแบบรายกลุม่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน 
ได้กลุม่ละไม่เกิน 100,000 บาท  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

 

 

3.7.4 การให้ภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีด
วัคซีน โดยสิทธิประโยชน์จากบตัรทอง
ครอบคลมุวัคซีนตามช่วงอายุ ได้แก่  
(1) กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี : ฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก  
คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุม้สมองอักเสบ 
อุจจาระร่วงจากเช้ือไวรสัโรต้า หัด หัด
เยอรมัน คางทูม ไขห้วัดใหญ่และไข้สมอง
อักเสบเจอ ี
(2) กลุ่มเด็กโตและวยัรุ่นอายุ 6-24 ปี :  
ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนเอชพีวี
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ส าหรับนักเรียน
หญิง ป.5)   
(3) กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี : ฉีดวัคซีน
คอตบี บาดทะยัก  
(4) กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ีนไป : ฉีดวัคซีน 
คอตีบ บาดทะยัก  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 
 
 
 

 

4.7.1 การช่วยเหลือให้ครัวเรือนมี
มิเตอร์น้ าและมืเตอร์ไฟที่ติดต้ังจาก
หน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง  
เพื่อลดราคาค่าน้ า ค่าไฟ ที่อาจสูงขึ้น 
จากการท าก าไรของคนกลาง 

 

5.5.4 การเพ่ิมแรงจูงใจให้มีทนายอาสา
มากขึน้  
อาทิ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติ การให้
ทุนการศึกษา การปรับอัตราค่าตอบแทน
ของทนายความอาสา 

    3.8 จัดบริการติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลสขุภาพเชงิรุก 4.8 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.6 จัดต้ัง/สนับสนุนการด าเนินงานของการ
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และการมีส่วนร่วมในสังคม 
ในพื้นที่สาธารณะ รวมกลุ่มสวสัดิการชุมชน 

 

1.6.3 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน  
เพื่อปรับปรุงที่ดิน เป็นทุนในการประกอบ
อาชีพ ไถ่ถอนหรือซื้อคืนท่ีดิน หรอืช าระหนี้
ตามสญัญากูย้ืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ า  
(ส านักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลอื
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน) 

  

 

3.8.1 การติดตามตรวจเยี่ยมประชาชน 
ที่บ้าน ทีมสหวชิาชีพของ รพช. และ
เจ้าหน้าทีข่อง รพ.สต. โดยจะติดตาม 
ไปเยี่ยมประชาชนท่ีบ้านเพื่อประเมนิและ
ให้บริการด้านการแพทย ์รวมถึงจัดบริการ 
ให้ประชาชน อาทิ การจัดหากายอุปกรณ์  
ด้านบริการทางสังคม เดือนละ 1-2 ครั้ง  
(หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต าบลและ
อ าเภอ ร่วมกับ อสม ผู้น าชุมชน) 

 

4.8.1 การเพ่ิมแสงสว่างในชุมชน  
แสงสว่างในพ้ืนท่ีสาธารณะ สร้างความ
ปลอดภัยและลดปญัหาอาชญากรรมใน
ชุมชน อาทิ โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
ของญี่ปุ่นที่ออกแบบระบบแสงสวา่งและ
ระบบจัดเก็บพลังงานส ารองในพื้นที่
สาธารณะ 

 

5.6.1 องค์กรสวัสดิการชุมชน  
เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ 
การศึกษา คลอดบุตร งานศพ งานบวช 
ของสมาชิกในชุมชนเอง โดยให้สมาชิก
สมทบเงินเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดอืน  
หรือรายปตีามสะดวก ในจ านวนท่ีไม่มาก
เกินไป (ชุมชนในพื้นที่ด าเนินการเอง) 

 

 

1.6.4 การรวบรวมข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินกู้
แก่ผู้มีรายได้ต่ า  
เพื่อการประกอบอาชีพ อาทิ กองทุน
ผู้สูงอายุ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าวในหมู่คนยากจน 

  

 

3.8.2 การจัดหา/สร้างนักบริบาล อาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.)  
จัดหลักสูตรการอบรมผูดู้แลผู้สูงอายุแบบ
อาชีพ และการจัดหลักสูตรการอบรม
ผู้ดูแลแบบอาสาสมัคร โดยอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้านเป็นงานอาสาสมัคร 
ที่สามารถท าไปพร้อมกับอาชีพหลกั  
มีหน้าที่หลักในการให้บริการใหค้วาม
ช่วยเหลือ อาทิ การเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข 
การให้ความรู้การให้ข้อมลูด้านบรกิาร 
ที่เป็นประโยชน์การให้ค าปรึกษาเมื่อ 
เกิดปัญหาและการให้ความรู้เรื่องสิทธิ 
และการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน) 

 

 

5.6.2 โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน โดยจะสนับสนุนให้เกิด
การจัดตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชนขึ้นมา
ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายใน
ชุมชน และเป็นรากฐานของการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง
และสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นให้สามารถขยาย
ฐานสมาชิก ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น และ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนให้หลากหลายมาก
ขึ้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)) 

     3.9 จัดบริการดูแลสุขภาพส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ระยะยาว 

   

     

 

3.9.1 การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้บริการ
แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน มี
เป้าหมายครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
4 ประเภท คือ (1) ติดบ้าน (2) ติดบ้านและ
มีภาวะสมองเสื่อม (3) ติดเตยีง (4) ติดเตียง
และมีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
แต่ละรายจะมีแผนการดูแล (care plan) 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งครอบคลุม
บริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วยการคัด
กรอง การส่งเสริมป้องกันโรค กายภาพบ าบัด 
การพยาบาลและเครื่องช่วยตามที่โครงการ
ก าหนด และบริการด้านสังคมประกอบด้วย
การช่วยเหลือ งานบ้าน การช่วยเหลือในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน อุปกรณ์การช่วยเหลือ
ทางสังคมและการท ากิจกรรมต่างๆ  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ด าเนินการร่วมกับชุมชน) 
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และการมีส่วนร่วมในสังคม 
     

 

3.9.2 ศูนย์ดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  
แบบดูแลรายวัน บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน และผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือในการอาบน้ า แต่งตวั  
การเคลื่อนไหว การเข้าห้องน้ า และการรับ 
ประทานอาหาร ให้ผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อน
หรือไดเ้ข้าสังคมบ้างเป็นบางวัน  
(กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ร่วมกับ 
การเคหะแห่งชาติ) 
 

    

     

 

3.9.3 การอุดหนุนค่าจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หรือค่าใช้จ่ายในสถานดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาวแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย  
เพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถออกไป
ประกอบอาชีพ หารายได้ ลดภาระงานของ
อาสาสมัครในพื้นที่ ให้มีเวลาและ
ทรัพยากรในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความจ า
เป็นมากกว่า สร้างงานและสร้างรายได้
ให้แก่คนในพื้นที่อ่ืนที่เข้ามารับหน้าที่ดูแล 
และยังเป็นการสร้างก าล้งแรงงานให้แก่
ประเทศด้วย 

    

 
 

สัญลักษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 
เด็กแรกเกดิ/ปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
เด็กในวัยเรยีน/วัยรุ่น/นักศึกษา  (6-21 ปี) 

 
วัยแรงงาน  (15-59 ปี) 

 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 

 

การพัฒนาเชิงกลไก พื้นที ่และสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นอาศัยอยู ่

 

  



 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ขั้นของการยั่งยืน 
 

มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ยั่ง
ยืน

 

1.7 ฝึกอบรมทักษะอาชีพและทกัษะที่จ าเป็นต่อ 
การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

2.8 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในพื้นที ่ 3.10 ตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงต่อสขุภาพ 4.9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชมุชนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของทกุกลุม่คน 

5.7 ผลักดันการมสี่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 

 

1.7.1 การให้บริการฝึกอบรมอาชีพโดย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ  
ครอบคลมุทักษะอาชีพหลากหลาย เช่น  
งานช่าง งานซ่อมบ ารุง การท าอาหาร 
ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

 
2.8.1 การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแถบทุรกันดารและเน้น
ไปท่ีการดึงกลุ่มเด็กยากจน/เปราะบางเข้า
มาที่ศูนย์มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง
ในด้านหลักสูตรและผู้สอน มีระบบฝึกอบรม
และระบบให้ค าปรึกษาแนะน า Coaching) 
/ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ที่มีคณุภาพ
ให้ครูและผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องให้กับทุก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงพัฒนาระบบ 
ที่ช่วยในการติดตามการพัฒนาทักษะและ
การเรยีนรู้ของเด็ก 

 

3.10.1 การตรวจคัดกรองความผิดปกติ
ของสายตาในเด็กวัยเรียน    
เด็กอายุ 3-12 ปีมีสิทธิไดร้ับการตรวจคัด
กรองสายตา หากมีภาวะสายตาผดิปกต ิ
จะไดร้ับบริการแว่นตาฟรี  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.9.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่
อยู่อาศัยให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาทิ 
ห้องน้ า ทางเดินคนพิการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้พิการหรือผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน 
อาทิ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ  
(กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุช
ภาพระดับจังหวัด)   

 

5.7.1 วัด (องค์กรทางศาสนา) ให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนในพืน้ที่เมื่อเหตุฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤต  
อาทิ แจกจ่ายของอุปโภคบริโภคเมื่อเกิด
ภัยน้ าท่วม สอนหนังสือแกเ่ด็ก และ
โครงการบุญซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกนั 
ที่ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน  
(แต่ละวัดไดม้ีการด าเนินการเอง) 

 

1.7.2 การให้บริการฝึกอบรมอาชีพ 
ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้
น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  
เพื่อให้กลุ่มคนยากจนมีทักษะอาชีพเพิ่มข้ึน 
แบ่งเป็นหลักสตูรฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ 
(ช่างชุมชน) โดยมีการมอบเครื่องมือประกอบ
อาชีพ เพื่อน าไปต่อยอดในการรบังานใน
ชุมชน และหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมเพื่อ
การมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  
เช่น การท าศิลปะประดิษฐ์ การแต่งผม
สุภาพบุรุษ การแปรรูปผลิตภัณฑท์าง
การเกษตร การประกอบอาหารไทย เป็นต้น 
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

 
2.8.2 การจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาแบบไม่ผูกติดกับรายหัวเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก  
ในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเน้นซึ่งอาจใช้ปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ขนาดของโรงเรียน เป็นเกณฑ์หลกัเพื่อใช้
จัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.10.2 บริการตรวจสุขภาพฟรี  
ส าหรับผู้สูงอายุ  
ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพักอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับสิทธิการ
ตรวจสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยคัดกรองตาม
รายการทั้ง 11 รายการ ได้แก่ ตรวจสุขภาพ
ทั่วไป/ เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ าตาล/ 
ตรวจวัดระดับเม็ดเลือด/ ระดับไขมัน/ วัด
ภาวะความซึมเศร้า/ วัดภาวะสมองเสื่อม/ 
ประเมินด้านโภชนาการ/ ประเมินการใช้
ชีวิตประจ าวัน/ ประเมินภาวะกระดูกพรุน/ 
คัดกรองภาวการณ์กลั้นปัสสาวะไม่ได้/ 
ประเมินด้านการใช้ยา/ วัดภาวะพลัดตกหก
ล้ม/ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ  
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) 

 

4.9.2 การปรับปรุงห้องน้ าภายใน
ท้องถิ่นให้ถูกสขุลกัษณะ  
อาทิ โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด 
และปลอดภัย  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนด าเนินการเอง) 

 

5.7.2 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วม
ถ่ายทอดนวัตกรรม และองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
อาทิ มรภ.อุดรธานี ริเริ่มโครงการตรวจ
สุขภาพคนในชุมชน จนน ามาซึ่งการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ท้ังเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรปลอดภยั โดยให้คนใน
ชุมชนได้มีอาหารที่ปลอดภัยรับประทาน 

  2.9 ฝึกอบรมทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่   4.10 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เป็นมิตร   



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

1.7.3 การให้บริการฝึกอบรมอาชีพภายใต้
โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน  
มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสตูรที่
ด าเนินการ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
การฝึกบาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ท
โฟนสร้างยอดขาย การประกอบธรุกิจกาแฟ 
การประกอบอาหาร และการท าขนม  
เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบีย้
เลี้ยงวันละ 150 บาท เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรม
ได้รับความรูเ้พื่อน าไปประกอบอาชีพอิสระ
และมรีายไดส้ าหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

 

2.9.1 การจัดโครงการฝึกอบรมด้าน
ทักษะชีวิตแบบไม่เสียค่าใชจ้่าย  
อาทิ ทักษะด้านการเงิน (financial literacy) 
ทักษะด้านดิจิทัล (digital literacy) หรือ
ทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยอาจเป็น
ทั้งแบบ on site มีอาสาสมัครไปอบรม 
ในพื้นที่ชุมชน อบรมในสถานศึกษา และ 
online ผ่านการถ่ายทอดทางดาวเทียม
หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อจะสามารถเขา้ถึง 
เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกลได ้

 
3.10.3 การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ 
จากการท างานของแรงงานในระบบ 
นายจ้างดูแลสภาพแวดล้อมการท างาน 
ให้เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ 
ใหน้ายจ้างจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
แก่ลูกจ้าง จัดหาอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภัยใหลู้กจ้าง จัดบริการตรวจ
สุขภาพของลูกจ้างก่อนท างานท่ีมคีวาม
เสี่ยงต่อสุขภาพ  หากมลีูกจ้างได้รบั
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานจะมี
กองทุนเงินทดแทนท่ีจะจ่ายค่าสินไหมให้  
(กองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม) 

 

4.10.1 การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของครัวเรือน/มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
เพื่อบ าบัดน้ าเสียของครัวเรือนและชุมชน
ก่อนการปล่อยลงแม่น้ า อาทิ โครงการ
จัดท าระบบการจดัการน้ าเสียขนาดเล็ก
ส าหรับชุมชน  
(กรมควบคุมมลพิษ และชุมชนด าเนนิการเอง) 

 

5.7.3 การประยุกต์ใช้กลไก “บวร” ใน
การช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของครัวเรือนยากจน โดยมีการบูรณาการ
กลไกทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ บ้าน (ชุมชน) 
วัด (สถาบันทางศาสนา) โรงเรียน (สถาบัน 
การศึกษา) โดยร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้
และทรัพยากรบุคคลในการถ่ายทอดความรู้ 
ทั้งงานวิชาการและเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน 
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และ 
วัดร่วมดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนในภาวะ
วิกฤต ทั้งการสนับสนุนทรัพยากร ให้ยืม
สถานที่ และปลอบโยนและขัดเกลาจิตใจ  2.10 จัดท าระบบติดตามและจัดการข้อมูลของ

ผู้เรียน 
    

 

1.7.4 การให้เงินสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพภายใต้โครงการ
สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  
(ในชมุชน 104 วัน) มีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
เยาวสตรี สตรี และครอบครัวที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา ว่างงาน เป็นแรงงานนอก
ระบบ หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  
โดยต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป 
และสามารถเลือกฝึกอาชีพได้ตามความ
ต้องการของพื้นที่ เช่น การแปรรปูสินค้า
เกษตร การทอผ้า การจักสาน เปน็ต้น  
(กรมกิจการสตรีและครอบครัว) 

 
2.10.1 โครงการ สพฐ. ห่วงใย  
เพื่อค้นหาและติดตามนักเรียนท่ีตกหล่น
และต้องออกจากระบบกลางคันให้กลับ 
เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูล
ของเด็กจากช่ือและที่อยู่ รวมทั้งสร้าง
ระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมลูสารสนเทศ
ทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออก
กลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการต่ออย่าง 
มีประสิทธภิาพ  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
3.10.4 การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก 
วัยเรียนในโรงเรียน  
โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีโดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในโรงเรียน เช่น  
การประเมินการเจรญิเติบโต (ช่ังน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง) การตรวจสุขภาพท่ัวไป  
(วัดสายตา ทดสอบการไดย้ิน ช่องปาก) 
สุขภาพจิต รวมถึงมีการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

4.10.2 การก าหนดกติการ่วมกันใน
ชุมชนเร่ืองการก าจัดขยะ  
ตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันในท้องถิ่น อาทิ 
โครงการแนวทางร่วมสรา้งชุมชนให้น่าอยู่ 
ที่ก าหนดให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการ
จัดเก็บขยะทิ้งเป็นเวลา การน าขยะใส่ถุง
ก่อนท้ิง และการคัดแยกขยะ  
(มีหลายชุมชนได้มีการด าเนินการเอง) 

 

5.7.4 การจูงใจและอ านวยความสะดวก
ให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ  
อาทิ การฝึกอบรมและการจ้างงานผู้ยากไร้ 
การรับนักศึกษาจากครัวเรือนยากจน 
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมท้ัง 
สนับสนุนให้เกดิการด าเนินการกิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

1.7.5 การแจกคูปองส าหรับอบรม 
ทักษะอาชีพ  
เพื่อให้กลุ่มคนยากจนสามารถเลือกฝึก
ทักษะเพื่อประกอบอาชีพในศูนย์ฝกึอาชีพ 
หรือสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตามความสนใจ  

2.10.2 โครงการ กศน.ปักหมุด  
เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการและผูด้้อยโอกาสอายุ  
18 ป ีขึ้นไป ให้ได้เข้าสูร่ะบบการศึกษา 
โดย ครู กศน.ต าบล ลงพื้นที่ส ารวจความ
ต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษา น าข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับผูพิ้การและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา
สังกัด กศน. อย่างเหมาะสม เพื่อจะสามารถ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพ มีงานท า พ่ึงพาตนเองได้  
(กศน.) 

 

3.10.5 การตรวจสุขภาพเกษตรกร  
โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านเลขที ่
บัตรประชาชนตามสิทธิของหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง อาทิ ปริมาณ
สารเคมีในร่างกาย รวมถึงจัดให้มีการเช็ค
ระยะสุขภาพส าหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงจาก
การท างานน้อย ณ รพ.สต./รพช./คลินิก
สุขภาพเกษตรกร พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพและรายงานผลต่อไปยัง สปสช.  
และกระทรวงสาธารณสุข และให้ค าแนะน า
แก่ผู้รับบริการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 

 

4.10.3 การสร้างแรงจูงใจในการก าจัด
ขยะ โดยการให้สิ่งของหรือเงินเป็นการตอบ
แทน ลดปัญหาขยะโดยใช้แรงจูงใจทาง
การเงิน อาทิ การจัดท ากองทุนขยะ 
กิจกรรมขยะแลกของ เช่น ขยะแลกไข่ 
เป็นต้น  
(มีหลายชุมชนได้มีการด าเนินการเอง) 

 

5.7.5 การสร้างช่องทางและจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ตั้งแต่การออกแบบโครงการ/มาตรการ 
จนถึงการติดตามประเมินผล อาท ิ 
การสร้างแพลทฟอร์มในการแสดง
ความเห็น การระดมความเห็นในระดับ
พื้นที่ การจัดประกวดแข่งขันการออกแบบ
นโยบายมาตรการแก้จนที่หน่วยงานของ
รัฐสามารถน าไปใช้ประโยชนต์่อได้ 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

  2.11 ส่งเสริมการเรียนในสาขาวชิาท่ีต้องการ     5.8 บูรณาการสวัสดิการเพ่ือลดการซ้ าซ้อนตกหล่น 
และเพ่ิมความยั่งยนืทางการคลัง 

 

1.7.6 การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา 
ในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสรา้งทักษะ
แรงงานแก่คนในชุมชน  
ผ่านการจดัตั้งกลไกความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับสถาบันการศึกษา  

 
2.11.1 ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง  
ใหทุ้นการศึกษาแก่นักเรียน 2,500 คน  
เพื่อเข้าเรียนในสายอาชีพท่ีเป็นทีต่้องการ
ของตลาดแรงงาน 
• ทุน 5 ปี ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.3 ให้เรียน 
ปวช. ต่อเนื่องจนถึงระดับปวส. / อนปุริญญา
สายอาชีพ 
• ทุน 2 ปี ส าหรบันักเรียนช้ัน ม.6 หรือ ปวช. 
3 ให้เรียน ปสว. / อนปุรญิญาสายอาชีพ  
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 

 

3.10.6 การตรวจสภาพแวดล้อมการ
ท างานของแรงงานนอกระบบ  
ทั้งเกษตรกร แม่ค้า/พ่อค้าหาบเร่แผงลอย 
และแรงงานรับจ้างท่ัวไป ประเมินสภาพ 
แวดล้อมในการท างานของแรงงานนอก
ระบบโดยอาศัยการท างานร่วมกันระหว่าง
อาสาสมัคร อาชีวอนามัย (อส.อช.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
รวมถึงสถานพยาบาล และแจ้งผลการ
ตรวจสภาพแวดล้อมกลับไปยังแรงงานเอง
พร้อมให้ค าแนะน า พร้อมทั้งรายงานผล
การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานไป
ให้ส านักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัด 

 

4.10.4 การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชน   
เป็นการปรับทัศนยี์ภาพของชุมชน ท าให้
ชุมชนน่าอยู่ อาทิ ปรับเปลี่ยนตึกแถว
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีแออัด ให้เป็นอาคารสูง 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวและการขยายความ
กว้างทางถนนของจีน และการเพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียวในท่ีโล่งของญี่ปุ่น 

 

5.8.1 การบูรณาการฐานข้อมูลของ
ระบบสวัสดิการ  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไดง่้าย 
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเมื่อ
ประชาชนทุกคนแสดงข้อมลูส่วนตวัและ
เศรษฐฐานะทั้งหมดแล้ว สามารถรับทราบ
ข้อมูลและรับสวัสดิการตามสิทธิได้ใน
ระบบเดียวกัน โดยไมต่้องไปลงทะเบียน
ใหม่ทุกครั้งท่ีมีการเปดิรับสิทธิ 

   3.11 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการตระหนักถึง
พฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดี 

4.11 จัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการทาง
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถงึได้ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร และโอกาส 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

 

1.7.7 การจัดโครงการอบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  
เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากทุนท่ีมีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2.11.2 โครงการครูรักษ์ถิ่น  
สนับสนุนทุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจน/ด้อยโอกาสจาก
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 20 แรก
ของประเทศในพ้ืนท่ีห่างไกลให้มโีอกาส
เรียนปรญิญาตรีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
และได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรยีน 
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกล โดยสนับสนุนทุน 
ให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายวัน  
ค่าต าราและอุปกรณ์การเรยีนที่จ าเป็น 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา และ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.)) 
 

 
3.11.1 โรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน  
ให้ความรู้ฝึกทักษะพ่อแม่ หรือผูเ้ลีย้งดูเด็ก
อายุ 0-5 ปี ณ สถานบริการทุกระดับ  
ตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจ า
จังหวัด ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนระดับช้ัน
อนุบาล  
(กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับต าบล และอ าเภอ) 

 

4.11.1 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ  
ติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อม
บริการจดุบริการเน็ตฟรี หมู่บ้านละ 1 จุด 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 

5.8.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
ตั้งแต่ระดับโนบาย จนถึงระดับปฏบิัติ  
ให้มุ่งสู่ระบบสวัสดิการในทิศทางเดียวกัน 
ลดปัญหาการซ้ าซ้อนและตกหล่นของ 
ผู้ทีไ่ดร้ับสิทธิประโยชน์ 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

  2.12 ทดลองใชน้วัตกรรมทางการศึกษา       

 

1.7.8 การอบรมความรู้ด้านการเงินแก ่
ผู้มีรายได้น้อย  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลและในครัวเรือน  
อาทิ การออม การเข้าถึงแหล่งทุน และ 
การลงทุน 
 
 

 

2.12.1 การทดลองแนวทางการตัดวงจร
ความยากจนด้วยการศึกษา ผ่านการจัดต้ัง
พ้ืนที่ทดลองนวัตกรรมด้านการศึกษา 
(education sandbox)   
โดยอาจคัดเลือกจากพื้นที่ทุรกันดารหรือ
พื้นที่ท่ีมีครัวเรือนยากจนจ านวนมากเป็น
หลักก่อน ซึ่งอาจใช้พื้นที่ท่ีได้รับเลือกเป็นทั้ง  
(1) พื้นที่น าร่องเพื่อทดสอบมาตรการต่าง ๆ 
ที่มีไว้ส าหรับช่วยเหลือนักเรยีนยากจน
โดยเฉพาะ  
(2) เป็นพื้นที่ให้คณะท างานจากทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถลงพื้นที่ ท าวิจัย 
เก็บข้อมูล และน าไปขยายผลเป็น
มาตรการแก้ปัญหาความยากจนดา้น
การศึกษาต่อไป  
(ต่อยอดจาก พรบ. พื้นที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา 2562 โดยมุ่งเน้นมิติของ
การศึกษากับความยากจน) 

 

3.11.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรค ให้บริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ อาทิ คลินิกไร้พุง  
(DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) 
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เน้นให้
ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ลดการ
กินอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม ลดการ
สูบบุหรี่ดื่มสุรา รู้จักจัดการกับอารมณ์ และ
หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  
(กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด) 

 

4.11.2 โครงการเน็ตชายขอบ  
จัดให้มีสญัญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในพื้นที.่
ชายขอบ และครัวเรือนสามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ไดไ้มเ่กิน 200 บาท/เดือน  
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 

5.8.3 การวางแนวทางเพ่ือริเร่ิมการใช้
ระบบภาษีเงินได้ติดลบ (Negative 
Income Tax: NIT)  
โดยก าหนดให้ผู้ที่มรีายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เงิน
ได้ขั้นต่ า (Income Threshold) สามารถ
รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ตามส่วนต่าง
และอัตราการชดเชย (Rate of Subsidy)  
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งระบบ NIT มีการประยุกต ์
ใช้แล้วในบางประเทศ อาทิ ระบบ Earned 
Income Tax Credit (EITC) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสวีเดน 

1.8 สนับสนนุปัจจัยเพ่ือการประกอบอาชีพ    5.9 พัฒนารูปแบบการด าเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยั 

 

1.8.1 การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน 
การประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน 
ส าหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่ ากว่า 
38,000 บาทต่อคนต่อปี โดยเป็นครัวเรือน 
ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ และมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ  
(กรมการพัฒนาชุมชน/มลูนิธิป่อเต็กตึ้ง) 

 

 

3.11.3 บริการเลิกสูบบุหร่ี/เลิกด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/เลิกยาเสพติด  
ให้ค าปรึกษาการเลิกทางโทรศัพท ์และ
บริการในคลินิกเลิกบหุรี่/คลินิกเลกิเหล้า/
คลินิกเลิกยาเสพติดตามโรงพยาบาลต่าง 
ๆ ของรัฐทั่วประเทศ (กรมการแพทย์  
และหน่วยบริการสาธารณสุขระดบัต าบล 
อ าเภอ จังหวัด) 

 

4.11.3 บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนที่ห่างไกล  
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  
ซึ่งเป็นการตดิตั้งโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
ความเร็วสูงพร้อมให้ใช้บริการฟรี 5 ปี 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) 

 

5.9.1 การออกแบบโครงการ/มาตรการ/
แนวทางที่สอดคล้องและค านึงถงึความ
ต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของพ้ืนที่  
โดยอาศัยข้อมลูเชิงประจักษ์ อาทิ  
ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครือ่งมือ 
ในการชี้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งด าเนินการ
ของพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ข้อมูลจากระบบ 
eMENSCR   3.12 สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนดา้นสุขภาพ   

 

1.8.2 การให้สิทธิในการเข้าท าประโยชน์
ในที่ดินนิคมสหกรณ์แก่เกษตรกร  
ที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่
เพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการครองชีพ โดย 
ไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ เพื่ออยูอ่าศัยและ
ท าประโยชน์ เมื่อเข้าท าประโยชน์ครบ 5 ปี 
และช าระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน จะไดร้ับ
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

 

3.12.1 กองทุนสุขภาพชมุชน/กองทุน
หลักประกนัสขุภาพต าบล เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิการจดับริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ (โดยเฉพาะการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟสูมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิที่จ าเป็น) 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนใน
พื้นที่จัดท ากิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ส่งเสริมให้กลุม่เป้าหมาย เช่น แมแ่ละเด็ก 
กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุม่ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ (สมทบงบประมาณจาก  
3 ฝ่าย คือ ชุมชน (คนในชุมชนจ่ายเงินเข้า
กองทุนรายเดือน) อปท. และส านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

 

 

5.9.2 การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น
แก่อาสาสมัครที่ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
อาทิ งบประมาณ เครื่องมือ และอปุกรณ์ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพิ่มเตมิความรู้และ
ความเชี่ยวชาญแก่อาสาสมคัรที่เขา้มา
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในพ้ืนท่ี/
ชุมชน 



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

 

1.8.3 การจัดหาสินทรัพย์/ปัจจัยการผลิต
เพ่ือการประกอบอาชีพ  
อาทิ ปศุสัตว์ เมล็ดพันธ์ุพืช รถเขน็ส าหรับ
ขายของ และปัจจัยทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
อื่น ๆ แก่กลุ่มคนยากจนในลักษณะการ 
ให้เปล่า เพื่อส่งเสรมิการสร้างรายได้ให ้
แก่ครัวเรือน 
 

  

 

3.12.2 การใหค้ าแนะน า ความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังดูแล  
โดยการใช้กลไก อสม. รพสต. รพ.ชุมชน 
และสถาบันการศึกษาในพื้นที ่

  

 

5.9.3 การติดตามและประเมินผล 
ทุกโครงการและมาตรการอย่างรัดกุม 
เพื่อให้โครงการ/มาตรการทีส่่งผลต่อ 
การยกระดับคณุภาพชีวิตและความกินดี
อยู่ดีของประชาชนในระดับสูงไดร้บัการ
จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในการด าเนินการ
โครงการ/มาตรการทีม่ีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 1.9 ให้บริการจัดหางาน       

 

1.9.1การให้บริการแนะแนวอาชพี  
โดยจะแนะแนวให้กับประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรยีน นักศกึษา
คนหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และ
ประชาชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
การประกอบอาชีพ โดยการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
แหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และข้อมูล 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น การแนะแนว
อาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การแนะแนว
อาชีพเพื่อการมีงานท า และการแนะแนว
อาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจา้งงาน  
(กรมการจดัหางาน) 

  

 

3.12.3 การเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่ง
ต่อผู้ป่วยในชุมชนเข้าสู่การรักษา  
โดยอาศัยเครือข่ายชุมชน โดยอาศัย
เครือข่ายชุมชน ครอบคลุมทั้งโรคระบาด  
(อาทิ โควิด-19) ความเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย และอาการทางจิตตา่ง ๆ 
เพื่อที่จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้าสูก่าร
รักษาได้ทันท่วงที ด้วยกลไกภความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานใน
พื้นที่ อาทิ การฝึกอบรมชุมชนให้สามารถ
ประเมินอาการและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ 
จากนั้นแกนน าชุมชนร่วมกับฝ่าย
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี (เช่น รพ.สต. อสม) 
ส ารวจข้อมลูคนในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งจัดท า
แผนที่ปักหมุด "กลุม่เสี่ยง" แล้วสังเกต  
เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง 
 

   

    3.13 จัดกิจกรรมในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี     

 

1.9.2 การให้บริการแพลตฟอร์ม 
การให้บริการจัดหางาน  
โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหา ดรูายละเอยีด 
และสมัครงาน ทั้งงานภาครัฐ งานทั่วไป 
และงานจากบริษัทจัดหางาน ผ่านระบบ 
"ไทยมีงานท า" 
(https://thaimengaantam.doe.go.th/) 
(กรมการจดัหางาน) 
 

  

 

3.13.1 การจัดต้ังโซนอาหารสุขภาพ/
ตลาดนัดเพ่ือสุขภาพ/ การจัดท าปิ่นโต
สุขภาพ/โรงทานสุขภาพ  
โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์
จากคนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
การท าเกษตรปลอดภัยอีกด้วย 

    

 

1.9.3 การจัดต้ังศูนย์จัดหางานระดับอ าเภอ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิาร 

  

 

3.13.2 การจัดต้ังระบบการออมเงิน
ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  

    



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

จัดหางานได้อย่างท่ัวถึงและสะดวกมากขึ้น 
 

ด าเนินการในรูปแบบของเงินออมส่วน 
บุคคล โดยให้ประชาชนที่มีงานท า หรือ
ท างานอาชีพอิสระไดม้ีบัญชีเงินออม 
เพื่อใช้จ่ายด้านสุขภาพป็นของตนเอง 
และครอบครัว โดยต้องหักเงินเข้าบัญชี 
ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันตามแต่ช่วงอายุ   
(กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร์) 

1.10 ส่งเสริมการจ้างงาน        

 

1.10.1 การจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษา
ใหมใ่นช่วงโควิด-19  
ช่วยเหลือการจ้างงานใหผู้้จบการศึกษาใหมไ่ด้มี
งานท า และช่วยเหลือสถานประกอบการให้
สามารถด าเนินธรุกิจได้อย่างต่อเนือ่ง โดย
รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้าง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน/ 1 คน 
จ านวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน/คน  
(กรมการจดัหางาน) 
 

       

 
1.10.2 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลซึ่งรับผูส้งูอายุท่ีมี
อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าท างานเป็นจ านวนร้อยละ 
100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างผูสู้งอายุ โดยต้องจ่ายค่าจา้งผู้สูงอายุ
ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน 
(กรมสรรพากร) 
 

       

 

1.10.3 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้มี
รายได้ต่ า  
โดยใช้กลไกลักษณะเดียวกับสิทธปิระโยชน์
ส าหรับสถานประกอบการที่มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ มีการก าหนดเพดานค่าจา้ง และ
สัดส่วนการยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม 
 
 
 

        

1.11 ลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที ่

        



 

 

 
มิติของความขัดสน 

 
1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ  
และการมีส่วนร่วมในสังคม 

 

1.11.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
อาทิ โกดังเกบ็สินค้าเกษตร และโรงงานแปรรูป
สินค้า เพื่อส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิ่มด้าน
การเกษตรในชุมชน 
 

        

 

1.11.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง เชื่อมโยงพ้ืนที่ห่างไกลกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญ หรือขั้วการพัฒนา  
เพื่อเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แกก่ลุ่มคน
ยากจนท่ีกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 
 

        

1.12 เพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการในการท างาน 
ให้เหมาะสม 

        

 

1.12.1 การปรับค่าแรงขั้นต่ าให้เหมาะสม
กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่  
เพื่อให้แรงงานท่ีอยู่ในระบบมีรายได ้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

        

 

 

สัญลักษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 
เด็กแรกเกดิ/ปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
เด็กในวัยเรยีน/วัยรุ่น/นักศึกษา  (6-21 ปี) 

 
วัยแรงงาน  (15-59 ปี) 

 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 

 

การพัฒนาเชิงกลไก พื้นที ่และสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นอาศัยอยู ่

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒  แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ 
 

 



๔.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ในระดับพื้นที่ 
 
๑. ความเป็นมา 

 การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบ แนวทาง 
การขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
ในระดับพ้ืนที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานบนหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ในระดับพื้นที ่ให้สมบูรณ์สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP            

๒. ข้อเท็จจริง  

 ๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ วงวัยอย่ างยั่ งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ด าเนินการจัดประชุม อขจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ และ
การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ 

 ๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๒.๒.๑ การตรวจสอบข้อมูล ทีมปฏิบัติการฯ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ๓ ประเภท
ได้แก่ (๑) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP (๒) กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP 
(Exclusion error) และ (๓) กลุ่มคนเปราะบาง โดยด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) รวบรวมผลการตรวจสอบ
ข้อมูลครัวเรือนจากทีมปฏิบัติการฯ และประชุมเพ่ือรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (คจพ.จ.) ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ตามที่
คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (คจพ.อ.) รับรองแล้ว 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕  



๔.๒-๒ 

๒.๒.๒ การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย (แผนครัวเรือน) 
ทีมพ่ีเลี้ยง ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ จ านวน ๓ – ๕ คน/ทีม 
ลงพ้ืนที่รายครัวเรือนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้
ปฏิบัติการ ๔ท ทั้งการปรับทัศนคติ การค้นหาทักษะ การประเมินทรัพยากร และการหา
ทางออกร่วมกัน เพ่ือเป็นข้อมูลให้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา 
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.)  
ใช้เป็นเป้าหมายในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๒.๒.๓ การบูรณาการแก้ไขปัญหา ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.)  บูรณาการ 
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดย 

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กระทรวง/ หน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีภารกิจ บทบาท
หน้าที่ ตามสภาพปัญหา ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา  

๒) กรณีไม่มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ให้กระทรวง/ หน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ จัดท าโครงการส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป 

๒.๒.๔ การติดตามรายงานผล ทีมพ่ีเลี้ยง ลงพ้ืนที่รายครัวเรือน เพ่ือติดตาม ดูแลครัวเรือน
เป้าหมายอย่างใกล้ชิด (Intensive Care) รวมทั้งบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ในระบบLogbook ทุกครั้งที่มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒) 
 

 



๔.๒-๓ 

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๓.๑ เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 

๓.๒ มอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  ร่วมรับผิดชอบ 
ในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่ ศจพ.อ. ชี้เป้าจากระบบ TPMAP โดยน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) เพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ 
หากสภาพปัญหาแตกต่างจากแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) 
ให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขรายครัวเรือน โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้นในระดับอ าเภอ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓.๓ มอบหมายทีมพ่ีเลี้ยง น าข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน และเป็นผู้ติดตาม/ดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด  
พร้อมทั้งบันทึกผลการด าเนินงานลงในระบบ Logbook ทุกครั้ง ที่มีการด าเนินการของกระทรวง 
หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

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

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

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



 
 
 
 

 
 

 
เอกสารประกอบวาระที ่๔.๒ 

แนวทางการขบัเคลื่อนการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส าหรบัการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
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10) การติดตามประเมินผล 
       เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือบุคคล/ครวัเรอืนเป้าหมายแล้ว (กันยายน 2565)             
ทีมปฏิบัติการฯ ประเมินผลการให้ความชว่ยเหลือบุคคล/ครวัเรอืนเป้าหมาย โดยน าผลการจดัเก็บข้อมูล จปฐ. 
ปี 2566 มาเปรยีบเทียบรายตัวชีว้ัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 







 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

                                                           
1 เรียงตามอักขระไทยที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรม 
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(5) 

ความยากจนรายมิติ (1 คือ ตกเกณฑ์) 

เด็กแรกเกิด 

กินอาหาร 

ใช้ยา 

6 ปีขึ้นไป 

ที่อยู่อาศัย 

น้้าบริโภค 

น้้าใช ้

บ้านเรือน 

3-5 ปี เตรียม 

6-14 ปี  

จบ ม.3 

15-59 ปี อ่าน 

15-59 ปี  

60 ปีขึ้นไป 

รายได้ 

ผู้สูงอาย ุ

ผู้พิการ 

    1 1             

      1  1          

    1      1        

 
    1     1  1    1  
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓  ข้อ เสนอโครงการในการแก้ ไขปัญหา 

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 

 

 



๔.๓ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน

ทุกช่วงวัย 
 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมาย
ร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ (๓) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื ่อวันที ่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท า
โครงการฯ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ โดยยึดแนวทาง 
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑.๓ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ที่ยึดหลักการการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตายุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงาน
ของรัฐ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การวางแผน (Plan) (๒) การปฏิบัติ (Do) (๓) การตรวจสอบ 
(Check) และ (๔) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ได้มีการน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของการจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ได้มีการยึดหลักในส่วนของ Do การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน มาประกอบการจัดท าโครงการในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ต้องสอดคล้องกับปัญหาและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ 
และส่งผลกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจะมีความเกี่ยวข้องกับ ๖ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๑๓ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๒. แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้มีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นฐานในการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ ๙ ไทยมี 
ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสมตาม (ร่าง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓ ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการ ดังนี้    

๒.๑ สศช. ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์การด าเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคนในพื้นที่จากระบบ 
logbook พบว่า ที่ผ่านมายังคงเป็นการให้ความช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งอาจยัง
ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน สศช. จึงได้ด าเนินการจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) ที่สอดคล้องต่อมิติการพัฒนา ๕ มิติความขัดสน 



๔.๓ - ๒ 

ได้แก่ (๑) ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (๓) สุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมในสังคม และระดับ 
ขั้นของการพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของแต่ละ
พื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป  

๒.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน หน่วยงานจะต้องยึดตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามมติ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ แนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ และทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลโครงการ/การ
ด าเนินงานที่ผ่านมาภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อน าไปสู่การมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน และเกิดการประสาน
และขับเคลื่อนการด าเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการในทิศทางเดียวกัน  

๒.๒.๒ แนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และ
การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุกหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนหลักภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ต้องจัดท าและปรับ
ข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษโ์ดยหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ฉบับแก้ไขปี 
๒๕๖๖ (Value Chain Thailand) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และมีการบูรณาการ
การด าเนินงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 

๒.๒.๓ แนวทางที่ ๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการฯ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ และหน่วยงานผู้มีสิทธิ์ประเมินให้คะแนน
โครงการฯ ต้องศึกษาและเข้าใจกระบวนการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญ  
อย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒.๔ แนวทางที่ ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
รายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดท ารายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติราชการรายปี ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๕ ปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ปี ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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๒.๓ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการฯ จะเป็นการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในปัจจุบันการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จะเป็นการด าเนินการผ่านระบบ 
eMENSCR เท่านั้น โดยในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องการการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยจะมีอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คะแนนและจัดล าดับ
ความส าคัญเพิ่มเติมจาก (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับของ
แผนย่อย (จ.๓) (๒) ส านักงบประมาณ และ (๓) สศช. และน าไปสู่กระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องต่อไป ซึ่งการให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการฯ  
จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญเบื้องต้น ๙ ข้อ ดังนี ้

 

๓. กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดท าตัวอย่างโครงการตามหลักการที่ สศช. ก าหนด ข้างต้นแล้วเสร็จ โดยมี
รายละเอียดสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี ้ 

โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑)  เป้าหมาย  
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพ 

(๒)  ประเด็น 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 

(๑)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง 

(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๑๖.๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ 



๔.๓ - ๔ 

๑๖.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

(๓) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑)  
๑๖๐๑๐๑  ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก

เพิ่มขึ้น 
๑๖๐๒๐๑  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
๑๖๐๒๐๒   กลุ่ มป ระชากรรายได้ ต่ าสุ ด ร้ อยละ ๔ ๐  มี

ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ความสอดคลอ้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : . ๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
           V๐๑  สร้างองค์ความรู้และทักษะ 

    ชื่อปัจจัย : ..         F๐๑๐๕  การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม 

ส่วนที่  ๒  สรปุเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์

 

• เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น/
ชุมชน 

• เพื่อการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

• เกิดการจ้างแรงงานมีครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ
โคก หนองนา แห่ งน้ าใจและความหวั ง ที่ ไม่ มี ที่ ท ากิ น 
หรือมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๖,๕๐๐ คน 

• เกิดการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนใน
พื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ประชาชนในพื้นที่
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ เป้าหมาย ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ ครั้ง 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

• พื้นที่ เป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการน าร่อง
สัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๒๙ 
จังหวัด 



๔.๓ - ๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 
• ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการ

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผ่านการฝึก
ปฏิบัติงานพื้นที่เป้าหมายในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา ๑๐,๐๐๐ 
ครั้ง 

ผลทีค่าดว่าจะเกิด 
• โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• การพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
และผ่านการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รบัผลประโยชน ์

 

• ครัวเรือนเป้าหมายตามที่  ศจพ.อ. ชี้ เป้าจากระบบ TPMAP  
จากคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP 

• ครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหารายละเอียดโครงการส่วนอื่น ๆ ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบวาระการประชุมฯ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔.๓) 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ มอบหมายหน่วยงานจัดท าโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตาม 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูล 
จากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 

๔.๒ มอบหมาย สศช. จัดท ากลไกเพื่อรองรับโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางที่ก าหนด 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

๔.๓ เห็นชอบหลักการโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางฯ และประสานส านัก
งบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรืองบประมาณอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๓ 
โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



โครงการน าร่องสัมมาชีพเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    หน่วยงานรับผิดชอบ :  กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    : M๑ 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย  

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคม

คุณภาพ 
(๒) ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 ๑๖.๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
๑๖.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

(๓) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑)  
 ๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ น 

 ๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๖๐๒๐๒ กลุ่มประชากรรายได้ต่้าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี สินได้มีประสิทธิภาพ 
      เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : . ๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ น 
         V๐๑ สร้างองค์ความรู้และทักษะ 
         ชื่อปัจจัย : ..         F๐๑๐๕ การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพ่ือสังคม 
(สนับสนุน ถ้าม)ี  ชื่อองค์ประกอบ : . ๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
          V๐๑ พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
              ชื่อปัจจัย : ............. F๐๑๐๒ การสืบสาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       ชื่อองค์ประกอบ :  ๑๖๐๒๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ น 
          V๐๕ โครงสร้างพื นฐาน 
                       ชื่อปัจจัย : ..............F๐๕๐๑ สาธารณูปโภค 
                       ชื่อองค์ประกอบ :  ๑๖๐๒๐๒ กลุ่มประชากรรายได้ต่้าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหาร 
          จัดการหนี สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
          V๐๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
              ชื่อปัจจัย :       F๐๓๐๑ การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
          F๐๓๐๒ การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอโครงการ  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



ส่วนที่  ๒  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                    : M๒ – M๓ 
๑. หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในทุกมิติ โดยเฉพาะวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ท้าให้ GDP ของประเทศไทยติดลบถึงร้อยละ ๖.๒ และมีแนวโน้ม 
ที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดจากปัญหาภัยพิบัติน ้าท่วมและน ้าแล้ง ท้าให้การลงทุนจากภาคเอกชน  
ชะลอตัว หนี ครัวเรือนของไทยอาจเพ่ิมขึ นไปถึงร้อยละ ๙๓ ณ สิ นปี ๒๕๖๔ โดยพบว่า คนไทยมีหนี เพ่ิมขึ นถึง 
๑๔.๓ ล้านล้านบาท (คิดเป็นการเพ่ิมขึ นเกือบ ๓ เท่าในรอบ ๑๑ ปี) โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่มี
รายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตาม ศจพ.๑ จ้านวน ๕๖๘,๐๔๗ ครัวเรือน  
คนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ้านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน 
 กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส้าคัญในการ “บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข” ให้แก่ประชาชนตามแนวทางของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื นที่ (Area Based) จึงได้
เสนอโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones: SEDZ) 
โดยภาครัฐจะได้สนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพื นฐาน วัสดุอุปกรณ์พื นฐาน อ้านวยความสะดวกด้านต่างๆ  
ที่จ้าเป็น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื นที่ ภาควิชาการในพื นที่ร่วมพัฒนา
และยกระดับทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน  
การบริหารงานโครงการ วางแผน พัฒนาและต่อยอดผลผลิตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ นจากความสมบูรณ์ของการพัฒนา
พื นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะพื นที่ที่มี ศักยภาพในการ
พัฒนา พื นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ ้าซาก และใช้โอกาสจากภาคแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบกับ
ปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่กลับไปยังบ้านเกิด เป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาพื นที่เป้าหมาย 
ด้วยการให้ความรู้ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษาถึงรากเหง้า 
ภูมิปัญญาดั งเดิม และเพ่ิมพูนด้วยชุดความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของ
พื นที่และภูมิสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับพื นที่ทั ง ๗ ภาคี อันได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชา
การ ภาคีภาคศาสนา ภาคภีาคประชาชน ภาคภีาคเอกชน ภาคภีาคประชาสังคม และภาคีภาคสื่อมวลชน ภายใต้
กลไกการพัฒนาตามแนวพระราชด้าริ บ.ว.ร. (บ้าน/วัด/ราชการ,โรงเรียน) บ.ร.ม. (บ้าน/ราชการ,โรงเรียน/
มัสยิด) ค.ร.บ. (คริสตจักร/ราชการ,โรงเรียน/บ้าน) ในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี 
ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมมือกันพัฒนาหรือยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขจัดความยากจน  
ลดความ เหลื่ อมล ้ าทางรายได้  ยกระดับคุณ ภาพชี วิตของประชาชน  และเสริมสร้ างความมั่ นคง  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ ซึ่งเป้าหมายของโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจน
และพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ก้าหนดหลักการส้าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ๔ ประการ ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดล้มแล้วลุกไว เป้าหมาย  
การพัฒนาอย่างยั่ งยืนของสหประชาชาติ พร้อมที่จะต่อยอดไปสู่ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของ



ประเทศเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งแสดงให้
เห็นถึงความตั งใจจริงของประเทศไทยที่ได้ลงนามให้ค้ามั่นว่าจะร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ภายในปี ๒๕๗๓ 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้และ 

การจัดหาพื นที่ท้ากิน ให้แก่ ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
หรือครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ไม่มีที่ท้ากิน  
หรือมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ  

๒.๒ เพื่อการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้
และการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

๒.๓ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเป็นการเตรียมพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่  (BCG Model) โดยการบู รณ าการความร่วมมื อระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม (ปัจจุบันมีหน่วยงานและภาคีภาคส่วนต่างๆสนใจยื่นความประสงค์
น้าพื นที่เข้าร่วมโครงการจ้านวนทั งสิ น ๒๐,๒๕๙ แปลง ๓๑๕,๑๗๓ ไร่ ใน ๗๖ จังหวัด ๗๒๓ อ้าเภอ 
๓,๑๕๗ ต้าบล และ ๑๐,๕๐๒ หมู่บ้าน) 

 

๓. เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
o เกิดการจ้างแรงงาน ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
หรือครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ ไม่มีที่ท้ากิน 
หรือมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๖,๕๐๐ คน 
 

o เกิดการจ้างแรงงาน ประชาชน แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น/ชุมชน และ 
SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื นที่ เพ่ือปฏิบัติงาน
ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านต่างๆที่ท้าหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินงานในพื นที่  เช่น นักการตลาด  
นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร นักการศึกษา ฯลฯ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ ปวส. จ านวน ๑,๕๐๐ คน 

 

o เกิดการพัฒนาพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ แบ่งตามกลุ่มจังหวัด 
จ้านวน ๒๙ จังหวัด ดังนี  

 (๑) จังหวัดสระบุรี   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 (๒) จังหวัดสมุทรปราการ   กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 (๓) จังหวัดสุพรรณบุรี, กาญจนบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
 (๔) จังหวัดเพชรบุรี   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
 (๕) จังหวัดชุมพร , นครศรีธรรมราช กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 (๖) จังหวัดกระบี่, ตรัง   กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 



 (๗) จังหวัดปัตตานี   กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 (๘) จังหวัดระยอง   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
 (๙) จังหวัดนครนายก, จันทบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 
 (๑๐) จังหวัดเลย, อุดรธานี  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
 (๑๑) จังหวัดมุกดาหาร   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 (๑๒) จังหวัดกาฬสินธุ์   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 (๑๓) จังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 (๑๔) จังหวัดอุบลราชธานี   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 (๑๕) จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 (๑๖) จังหวัดเชียงราย, น่าน  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
 (๑๗) จังหวัดตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
 (๑๘) จังหวัดอุทัยธานี, นครสวรรค์  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
 

o บุคลากรส่วนราชการ/ภาควิชาการ/ภาคศาสนา/ภาคเอกชน/ผู้น้าชุมชน/ภาคประชาชนที่ สนใจ  
ในพื นที่เป้าหมาย จ านวน ๑,๕๐๐ คน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้น้าการขับเคลื่อน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

o ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน ผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาพื นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื” 

 

o ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมร่วมกับ
ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน บริษัท SME หรือภาคเอกชนในพื นที่ที่สนใจเข้าร่วมต่อยอดผลผลิตของโครงการ 
จ านวน ๓,๐๐๐ คน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาพื นที่ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม ่

 

o ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม
ร่วมกับบุคลากรส่วนราชการ/ภาควิชาการ/ภาคศาสนา/ภาคเอกชน/ผู้น้าชุมชน/ภาคประชาชนที่สนใจ  
ในพื นที่เป้าหมาย จ านวน ๑,๕๐๐ คน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การป้องกัน เตือนภัย 
และฟ้ืนฟูชุมชนในภาวะวิกฤต” 

 

o สร้างการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้แก่ ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ไม่มี
ที่ท้ากินหรือมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ บุคลากรส่วนราชการ/ภาควิชาการ/ภาคศาสนา/
ภาคเอกชน/ผู้น้าชุมชน/ภาคประชาชนที่สนใจ ในพื นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการบ่มเพาะ ยกระดับการพัฒนา
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ จ านวน ๒๑,๐๐๐ คน 



o เกิดการพัฒนา โครงสร้างพื นฐานและสิ่งจ้าเป็นเร่งด่วนในพื นที่เป้าหมายและพื นที่ชุมชนโดยรอบ 
ประชาชนในพื นที่ชุมชนโดยรอบพื นที่เป้าหมาย ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา จ านวน ๑๐,๐๐๐ ครั้ง และ
งานช่วยเหลือและซ่อมสร้างสิ่งจ้าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันสาธารณะภัยอันอาจจะเกิดขึ นในพื นที่เป้าหมาย
และพื นที่ชุมชนโดยรอบ ได้รับการด้าเนินการในรูปแบบจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน ๕,๐๐๐ ครั้ง  
รวมทั้งส้ิน ๑๕,๐๐๐ ครั้ง 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
o ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ไม่มีที่ท้ากินหรือมีความต้องการเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน มีรายได้เพ่ิมขึ นจากการจ้างแรงงานโดยรัฐบาล ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน  
คิดเป็นรายได้ ๗๒,๐๐๐ บาทต่อป ี
 

o ประชาชน แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น/ชุมชน และ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื นที่ ได้รับการจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ด้านต่างๆที่ท้าหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินงานในพื นที่ เช่น นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร 
นักการศึกษา ฯลฯ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ ปวส. จ านวน ๑,๕๐๐ คน มีรายได้เพ่ิมขึ นจากการจ้างแรงงาน
โดยรัฐบาล ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน คิดเป็นรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

 

o พื นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๒๙ จังหวัด ได้รับการพัฒนาที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพของภูมิสังคมตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน ้า และแก้ไขปัญหาน ้าท่วมซ ้าซากอย่างเป็นรูปธรรม และน ้าที่กักเก็บไว้ 
สามารถน้ามาใช้ในการฟ้ืนฟูดิน น ้า ป่า แปลงเกษตรของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ
ส่งผลให้พื นที่ดังกล่าวไม่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอีกต่อไป 

 

o ประชาชนในพื นที่ชุมชนโดยรอบพื นที่เป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ผ่านการฝึกปฏิบัติงานพื นที่เป้าหมายในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา ๑๐,๐๐๐ ครั ง และจิตอาสาภัยพิบัติ 
๕,๐๐๐ ครั ง จ านวน ๗๗๑,๐๐๐ คน 

 
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (Project's contribution to target gap) 

  การพัฒนาพื นที่เป้าหมายโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพของภูมิสังคมตามหลักทฤษฎีใหม่พร้อม
ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการส่วนร่วมของ ๗ ภาคีในพื นที่  
ในระดับครัวเรือน/ชุมชน ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ  และระดับจังหวัด สามารถพัฒนาทักษะ ส่งเสริม 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ครัวเรือนแก่คนจน
เป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ 
โคกหนองนา แห่งน ้าใจและความหวัง เป็นตามเป้าหมายโดยมีรายได้เพ่ิมขึ นพ้นเกณฑ์ครัวเรือนยากจน  
ส่งผลให้ท้องถิ่น/ชุมชนได้รับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ และเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 



• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
o การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย  

พื้นที่โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๒๙ จังหวัด สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อการด้ารงชีวิตของคนไทยได้ เป็นตัวอย่างการพัฒนาพื นที่ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของโลก ถึง ๑๕ เป้าหมาย  

 

o การขจัดความยากจน  
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจับจ่ายใช้สอยของการด้าเนินงานและของผู้เข้าร่วมโครงการในพื นที่
เป้าหมายโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๒๙ จังหวัด เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น ๓,๗๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

o การพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆและผ่านการฝึกปฏิบัติงานในพื นที่เป้าหมายโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๙ จังหวัด ในรูปแบบจิตอาสา
พัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน ๗๗๑,๐๐๐ คน ตามรายละเอียดดังนี  
 

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะเกิด 
๑. ขจัดความยากจน ๑.๑ รายได้การจ้างงานผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.๒ รายได้จากการขายผลผลิต การแปรรูปผลผลิต 
๑.๓ รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ น 
๑.๔ เงินเก็บครัวเรือนที่ได้จากการลดรายจ่ายของครัวเรือน 

๒. ขจัดความหิวโหย ๒.๑ ผลผลิตข้ าวเปลือกในพื นที่ เป้ าหมาย ไม่น้ อยกว่ า 
๙,๐๐๐,๐๐๐ กก. 

๒.๒ ผลผลิตอ่ืนๆ ทั งพืชและสัตว์ ที่ ได้จากพื นที่ เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ กก. 

๓. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชนโดยรอบมีอาหารที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยในการบริโภค (กินอาหารเป็นยา) 

๓.๒ ผลผลิตสมุนไพรที่ได้จากพื นที่เป้าหมาย เป็นการดูแล
สุขภาพเชิงป้องกัน 

๓.๓ การปฏิบัติงานในพื นที่เป้าหมาย เป็นการปฏิบัติงานที่ 
ท้าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๔. การศึกษาที่เท่าเทียม ๔.๑ ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
๒๑,๐๐๐ คน 

๔.๒ ชุมชนโดยรอบ ได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่ าน 
การฝึกปฏิบัติ ๗๕๐,๐๐๐ คน 

๕. ความเท่าเทียมทางเพศ ๕.๑ ไม่จ้ากัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการทางด้านเพศ 
๖. การจัดการน ้าและสุขาภิบาล ๖.๑ จัดเก็บน ้าฝนได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

๖.๒ เกิดการบ้าบัดน ้ าเสียในพื นที่ เป้ าหมาย  ตามแนว 



เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะเกิด 
พระราชด้าริด้วยระบบระบบพืชและหญ้ ากรองน ้าเสีย 
(Plant and Grass Filtration) หรือระบบพื นที่ชุ่มน ้าเทียม 
(Constructed Wetland) 

๗. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๗.๑ การจ้างแรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๗.๒ การจ้างงาน ผู้รับจ้างท้องถิ่น SME 

๘. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื นฐาน ๘.๑ โครงสร้างพื นฐานชุมชนได้รับการพัฒนา 
๘.๒ เกิดงานวิจัยท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ร่วมสร้างนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื นที่เป้าหมาย 
๙. ลดความเหลื่อมล ้า ๙.๑ ให้ โอกาสกลุ่มครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ 

TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจ
และความหวัง (ผู้พ้นโทษ) เข้าร่วมโครงการ 

๙.๒ งบประมาณการด้าเนินงานของโครงการ กระจายลงสู่
พื นที่เป้าหมายในพื นที่ที่การพัฒนาของภาครัฐเข้าไม่ถึง  
สร้างโอกาสให้กับชุมชนชายขอบได้ 

๑๐. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ๑๐.๑ เกิดการกระจายบุคลากรที่มีศักยภาพลงสู่ท้องถิ่น  
เพ่ือร่วมพัฒนาสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น 

๑๐.๒ แก้ปัญหาแรงงานย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง 
๑๐.๓ การพัฒนาพื นที่เป้าหมาย เป็นการพัฒนาในรูปแบบ 

การวางแผนพัฒนาระบบลุ่มน ้าที่เชื่อมโยงสู่การท้างาน 
ในเขตปกครอง ตั งแต่ระดับชุมชนชนบทไม่จนถึง 
ชุมชนเมือง 

๑๑. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๑.๑ แนวพระราชด้าริทฤษฎีใหม่ ๓ ขั น ได้แก่ขั นพื นฐาน 
ระดับครัวเรือน ขั นกลาง ระดับชุมชน ขั นก้าวหน้า 
ระดับพื นทีเ่ป้าหมาย เน้นการพัฒนาตามล้าดับขั นตอน  

๑๑.๒ เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้กับชุมชนสร้างแผนการ
บริโภคบนฐานความพอเพียง มี ไม่พอ -ท้าให้พอ  
มีเกินพอ-รู้จักพอ 

๑๒. การรับมื อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๑๒.๑  ประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่กว่า ๔๐ ทฤษฎีตามแนว
พระราชด้าริ ด้านการฟ้ืนฟูดิน การบริหารจัดการน ้า 
การปลูกป่ า ๓  อย่าง ประโยชน์  ๔  อย่าง และ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย ลงสู่การพัฒนาพื นที่เป้าหมาย 

๑๒.๒ เพ่ิมปริมาณการดูดซับกักเก็บคาร์บอนในพื นที่
เป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนต่อปี 

๑๓. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ๑๓.๑ เกิดต้น ไม้ยืนต้น (ไม้ เนื อแข็ง)ในพื นที่ เป้ าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ ต้น 



เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะเกิด 
๑ ๓ .๒  พื น ที่ ป่ า  ๓  อ ย่ า ง  เ พ่ื อ ป ระ โย ช น์  ๔  อ ย่ า ง  

เพ่ิมขึ น ๙,๐๐๐ ไร่ 
๑๓.๓  ผลผลิตจากพื นที่ป่า ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
๑๔. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ๑๔.๑ การด้าเนินงานตามหลัก บวร. (บ้าน/วัด/ราชการ, 

โรงเรียน) บรม. (บ้าน/ราชการ,โรงเรียน/มัสยิด) 
ครบ. (คริสตจักร/ราชการ,โรงเรียน/บ้าน) เป็นการ
น้าเอาหลักศาสนาร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีมีวินัย 
ภูมิใจในชาติและมีความกตัญญูต่อแผ่นดิน 

๑๔.๒ เกิดความสามัคคีในชุมชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
และจิตอาสาภั ยพิบั ติ  จ้ านวน  ๑๕ ,๐๐๐ ครั ง  
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗๑,๐๐๐ คน  
ในพื นที่ ๒๙ จังหวัด 

๑๕. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๕.๑ เกิดความร่วมมือของภาคีทั ง ๗ อันได้แก่ ภาครัฐ 
ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในการพัฒนา
พื นที่โครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจน
และพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ลงสู่ พื นที่
เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรูปแบบ
การพัฒนาพื นที่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

 
• ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
o ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ นจากเดิม ๓ เท่า ภายใน ๒ ปี 
o ครัวเรือนและภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ้าเป็นผ่านการฝึกอบรม 

ในหลักสูตรที่เหมาะสม สามารถน้าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง จ้านวน ๒๑,๐๐๐ คน 
o พื นที่เป้าหมายของโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ๒๙ จังหวัด จ้านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับการพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในรูปแบบ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ขั นพื นฐานและขั นกลางอย่างเป็นรูปธรรม มีความพร้อมที่
จะน้าโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ขั นก้าวหน้าที่สามารถ
สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
o กลุ่มเป้าหมาย 

(๑) ครัวเรือนเป้าหมายตามที่ ศจพ.อ. ชี เป้าจากระบบ TPMAP จากคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP 
(๒) ครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 



(๓) ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง ที่ไม่มีที่ท้ากินหรือมี 
ความต้องการเข้าร่วมโครงการ 

(๔) บุคลากรส่วนราชการ/ภาควิชาการ/ภาคศาสนา/ภาคเอกชน/ผู้น้าชุมชน/ภาคประชาชนที่ สนใจ    
ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน บริษัท SME ในพื นที่เป้าหมาย 

 

o ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ประชาชน ไม่น้อยกว่า ๕ ล้านคน 

 
๔. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

ส่วนที่  ๓  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                : M๔ - M๕ 

             งบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น   ๓,๘๕๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่  ๑  : การก าหนดพื้ นที่ เป้ าหมาย  
เพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ 
น าร่องสัมมาชีพเพื่ อขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมตามภูมิสังคม  
ขั นตอนการด้าเนินงานประกอบด้วย 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกสิบล้านบาทถ้วน) 

 

   (๑ .๑ ) เลือกพื นที่ เป้ าหมายที่มีความพร้อม 
ในการด้าเนินงาน ด้วยการเสนอพื นที่เป้าหมาย
โดยส่วนราชการหรือรับสมัครพื นที่เป้าหมายจาก
ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน หรือ
ภาคเอกชน ที่สนใจน้าพื นที่ เข้าร่วมโครงการ
(ปัจจุบันมีผู้สนใจยื่นความประสงค์น้าพื นที่เข้าร่วม
โค ร งก ารจ้ าน วน ทั ง สิ น  ๒ ๐ ,๒ ๕ ๙  แ ป ล ง 
๓๑๕,๑๗๓ ไร่ ใน ๗๖ จังหวัด ๗๒๓ อ้าเภอ 
๓,๑๕๗ ต้าบล และ ๑๐,๕๐๒ หมู่บ้าน) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

   (๑.๒) ก้าหนดรูปแบบ ออกแบบและจัดท้า 
ผังแม่บทการพัฒนาพื นที่ เป้ าหมายโครงการ 
น าร่องสัมมาชีพเพื่ อขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมการพัฒนาตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างมีส่วนร่วมของ ๗ ภาคีในพื นที่ เป้าหมาย  
เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืน ในระดับครัวเรือน/ชุมชน ระดับต้าบล 
ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด ให้เกิดการพัฒนา 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกสิบล้านบาทถ้วน) 

(งบด้าเนินการของพื นที่เป้าหมาย) 
(ค่าควบคุมงาน ค่าเดินทาง ค่าจัดประชุมประชาพิจารณ์ 

ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น) 



กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
ที่ เหมาะสมกับสภาพปัญ หาและสภาพของ 
ภูมิสังคม จ้านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 
๙.๕๒ ของพื นที่ที่มีผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วม
โครงการ) 
กิจกรรมที่  ๒ : การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่
เป้าหมายโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ขั นตอนการด้าเนินงานประกอบด้วย 

๒,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) 

 

   (๒.๑) พัฒนาและปรับปรุงพื นที่ เป้ าหมายที ่
ผ่านการออกแบบและจัดท้าผังแม่บทการพัฒนา
พื นที่ เป้ าหมายตามหลั กทฤษฎี ใหม่ประยุกต์ 
สู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีส่วนร่วม 
ของ ๗ ภาคดี้วยการจ้างงานผู้รับจ้างท้องถิ่น จ้างงาน
ในพื นที่ เพ่ื อด้ าเนิ นการพัฒนาพื นที่ เป้ าหมาย  
ในพื นที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ 

๑,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

(๓๐,๐๐๐ ไร่ X ๔๕,๐๐๐ บาท/ไร่) 
 

   (๒.๒) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 
งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่าง ๆ  
ในพื นที่เป้าหมาย ในพื นที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ 

๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(หกร้อยล้านบาทถ้วน) 

(๓๐,๐๐๐ ไร่ X ๒๐,๐๐๐ บาท/ไร่) 
   (๒.๓) ค่าวัสดุพื นฐานส้าหรับการพัฒนาพื นที่
เป้ าหมาย  ใน พื นที่  ๓๐ ,๐๐๐  ไร่  เช่ น  วั สดุ
การเกษตร วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ  

๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) 

(๓๐,๐๐๐ ไร่ X ๘,๐๐๐ บาท/ไร่) 
กิจกรรมที่  ๓ : การสร้างงานสร้างราย ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อขจัดความยากจนและกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก 
ขั นตอนการด้าเนินงานประกอบด้วย 

๑,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

   (๓.๑) การจ้างแรงงานครัวเรือนคนจนเป้าหมาย 
ใน ระบ บ  TPMAP ห รื อค รั ว เรื อน ป ระชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) หรือครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก  

๑,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งพันแปดสิบล้านบาทถ้วน) 

(๑๕,๐๐๐ คน X ๖,๐๐๐ บาท/เดือน X ๑๒ เดือน) 

โครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง 
ที่ ไม่ มี ที่ ท้ ากิ นหรื อมี ความต้ องการเข้ าร่ วม 
โครงการ เข้ าปฏิ บั ติ งาน ใน พื นที่ เป้ าหมาย  
จ้านวน ๑๕,๐๐๐ คน 

 



กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
   (๓.๒) การจ้างแรงงานผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
ด้านต่าง ๆ ที่ท้าหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินงาน 
ในพื นที่ เช่น นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก 
วิศวกร นักการศึกษา ฯลฯ คุณวุฒิปริญญาตรี 
หรือ ปวส. เข้าปฏิบั ติ งานในพื นที่ เป้ าหมาย 
จ้านวน ๑,๕๐๐ คน 

๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) 

(๑,๕๐๐ คน X ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน X ๑๒ เดือน) 

กิจกรรมที่ ๔ : การบ่มเพาะ ยกระดับการพัฒนา
คนในกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาบุคลากร ๗ ภาคี
ในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน 
ขั นตอนการด้าเนินงานประกอบด้วย 

๑๐๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

   (๔.๑) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้น้า
การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่ 
บุคลากรส่วนราชการ/ภาควิชาการ/ภาคศาสนา/
ภาคเอกชน/ผู้น้าชุมชน/ภาคประชาชนที่สนใจ 
ในพื นที่เป้าหมาย จ้านวน ๑,๕๐๐ คน 

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกล้านบาทถ้วน) 

(๑,๕๐๐ คน X ๔,๐๐๐ บาท ) 
หลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน 

   (๔ .๒ ) ฝึ ก อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารห ลั ก สู ต ร  
“การพัฒนาพื นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน” ให้แก่ ครัวเรือน 
คนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP หรือครัวเรือน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
๒ ๐ ๑ ๙  (COVID-๑ ๙ ) ห รื อ ค รั ว เรื อน ผู้ ผ่ าน 
การฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง นา แห่งน ้าใจ
และความหวัง จ้านวน ๑๕,๐๐๐ คน 

๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

(๑๕,๐๐๐ คน X ๕,๐๐๐ บาท ) 
หลักสูตร ๔ คืน ๕ วัน 

   (๔ .๓ ) ฝึ ก อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารห ลั ก สู ต ร  
“การส่งเสริมและพัฒนาพื นที่ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่” ให้แก่ ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือ
ครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง 
นา แห่งน ้ าใจและความหวัง ที่ผ่านการคัดเลือก 
ให้เข้าฝึกอบรมร่วมกับผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน 
บริษัท SME หรือภาคเอกชนในพื นที่ที่สนใจเข้าร่วม
ต่อยอดผลผลิตของโครงการ จ้านวน ๓,๐๐๐ คน 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบสองล้านบาทถ้วน) 

(๓,๐๐๐ คน X ๔,๐๐๐ บาท ) 
หลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน 

   (๔ .๔ ) ฝึ ก อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารห ลั ก สู ต ร  
“การป้องกัน เตือนภัย และฟ้ืนฟูชุมชนในภาวะ

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 



กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
วิกฤต” ให้แก่ ครัวเรือนคนจนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP หรือครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือ
ครัวเรือนผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการโคก หนอง 
นา แห่งน ้ าใจและความหวัง ที่ผ่านการคัดเลือก 
ให้ เข้าฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรส่วนราชการ/ 
ภาควิชาการ/ภาคศาสนา/ภาคเอกชน/ผู้น้าชุมชน/
ภ าคป ระช าชน ที่ ส น ใจ  ใน พื น ที่ เป้ าห ม าย  
จ้านวน ๑,๕๐๐ คน 

(๑,๕๐๐ คน X ๗,๐๐๐ บาท ) 
หลักสูตร ๖ คืน ๗ วัน 

กิจกรรมที่ ๕ : ส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่
เป้าหมายในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
ขั นตอนการด้าเนินงานประกอบด้วย 

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

 

   (๑) การปฏิบัติงานพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
สิ่งจ้าเป็นเร่งด่วนในพื นที่เป้าหมายและพื นที่ชุมชน
โดยรอบ เพ่ื อยกระดับคุณภาพชี วิตชุมชนและ 
ลดความเหลื่ อมล ้ า จิตอาสาพัฒนา ปฏิบัติ งาน  
จ้านวน ๑๐,๐๐๐ ครั ง ครั งละ ๕๐ คน รวมผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนา ทั งสิ น ๕๐๐,๐๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบลา้นบาทถ้วน) 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (๕๐๐,๐๐๐ คน X ๑๐๐ บาท) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบลา้นบาทถ้วน) 
ค่าวัสดุจา้เป็นพื นฐาน (๑๐,๐๐๐ ครั ง X ๕,๐๐๐ บาท/ครั ง) 

   (๒ ) การปฏิบั ติ งานช่ วยเหลือและซ่อมสร้ าง
สิ่ งจ้ าเป็ น เร่ งด่ วน เพ่ื อป้ องกั นสาธารณ ะภั ย 
อันอาจจะเกิดขึ นในพื นที่เป้าหมายและพื นที่ชุมชน
โดยรอบ โดยรัฐสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุจ้าเป็นพื นฐาน ส่วนชุมชนในพื นที่ร่วมลงแรง 
ใน รู ป แบ บ จิ ต อ าส าภั ย พิ บั ติ  ป ฏิ บั ติ งาน  
จ้านวน ๕,๐๐๐ ครั ง ครั งละ ๕๐ คน รวมผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนา ทั งสิ น ๒๕๐,๐๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (๒๕๐,๐๐๐ คน X ๑๐๐ บาท) 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ค่าวัสดุจา้เป็นพื นฐาน (๕,๐๐๐ ครั ง X ๕,๐๐๐ บาท/ครั ง) 

 

หมายเหตุ   ใช้ส าหรับการเตรียมข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อน าเข้าข้อมูล
โครงการส าคัญในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 



๕-๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


