
 

 

 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                                ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

  ด้วย คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ซึ่งมีท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว โดยในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมายให้ 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก มายัง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพ่ือดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและระบบแฟ้มบ้านพัฒนา
คนไทย (Logbook) เข้ากับระบบ TPMAP เพ่ือเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที ่มากยิ ่งขึ้น ประกอบกับ  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓  
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามความนัยข้อ ๑.๒ ที่ให้มีการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลัก 
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  และข้อ ๑.๕  
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานของ ศจพ. ทุกระดับ
อย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ 

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้กำกับของท่านที่มีการจัดเก็บมาร่วมเติมเต็มข้อมูลในระบบ 
TPMAP ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายสำหรับการพัฒนา
คนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำแบบชี้เป้า และเป็นเครื่องมือของ ศจพ. 
คจพ. ในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบแนวทาง/นโยบายการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เกิดความยั่งยืนและการพัฒนาบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) ได้อย่างเหมาะสม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน
ในฐานะหน่วยงาน คจพ. ที่มีหน้าที่เจ้าของข้อมูลสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ด้วย
เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลทหารกองประจำการ ข้อมูลทหารกองหนุน ข้อมูลประชาชนที่มีการ
จัดเก็บในหน่วยงาน หรือชุดข้อมูลอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้มีความ
ครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติการพัฒนา ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส 
(Web service) ที่ มีการเข้ารหัสข้อมูลมายัง สำนักงานฯ ทั้งนี้  หน่วยงานของท่านสามารถจัดส่ง
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อให้สำนักงานฯ พิจารณาชุดข้อมูลของหน่วยงานท่านในการ
เชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือนำมาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ 
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TPMAP รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะในการดำเนินการออกแบบ
นโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ และ
ประเด็นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยได้อย่างรอบด้านและเป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
๒๗ ซึ่งระบุ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ 
ที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ระบบ TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ  
ได้มอบหมายให้ นายธารินทร์ สุขเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ E-mail : Taryn@nesdc.go.th 
และนายทัตธน คำสินศักดิ์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ E-mail: Tatthon@nesdc.go.th เป็น 
ผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก หรือชุดข้อมูลอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ประเด็น
การพัฒนาประเทศ เพ่ือสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบ 
TPMAP ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนา ในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. คจพ. ในทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙, ๖๒๔๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th  
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                                                                ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

  ด้วย คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นคณะกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก
มายังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะเลขานุการ คจพ. และศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพ่ือดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
เข้ากับระบบ TPMAP เพ่ือเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานฯ ร่วมกับ NECTEC 
สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ
แบบชี้เป้า ระบบ TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัย 
ได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  
ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการ
แก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ คจพ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหลักเกณฑ์กลางของดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมาดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลบุคคล/ครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ในระดับประเทศและพื้นที่ 
ทั้งนี้ อาศัย คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  ข้อ ๑.๒ ที่ให้มีการใช้ข้อมูล
จากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย และข้อ ๑.๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ ศจพ. ทุกระดับอย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ  

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีบทบาทสำคัญในการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
โครงการต่าง ๆ ในช่วงวิกฤติจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งในการนำข้อมูลโครงการต่าง ๆ มาร่วมขับเคลื่อนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับระบบ TPMAP 
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ของกลุ่มคน
เป้าหมาย TPMAP ประกอบกับสำนักงานฯ ได้มีการประสานจัดส่งหนังสือ เรียนปลัดกระทรวงการคลัง  

/เพ่ือขอรับ… 

๙

(กยป.) ๐๔๒



 
 

-๒- 
เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้วยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการให้บริการประชาชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเลข
บัตรประชาชน ๑๓ หลัก ในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน อาท ิข้อมูลการใช้จ่ายรายบุคคล
ของผู้ลงทะเบียนสิทธิโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการ ชิม ช็อป ใช้ 
และข้อมูลอื ่น ๆ ที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TPMAP ในรูปแบบของไฟล์
ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส (Web service) ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลมายังสำนักงานฯ ทั้งนี้ 
หน่วยงานของท่านสามารถจัดส่งพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อให้สำนักงานฯ พิจารณาชุดข้อมูล
ของหน่วยงานท่านในการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือนำมาใช้
ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ในการดำเนินการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนและความเหลื ่อมล้ำ รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ได้อย่างรอบด้านและ 
เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการจำเป็น
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ระบบ 
TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ นายธารินทร์ สุขเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ E-mail : Taryn@nesdc.go.th และนายทัตธน คำสินศักดิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ E-mail : 
Tatthon@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนา เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. คจพ. ในทุกระดับ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

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



 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                                ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  ด้วย คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นคณะกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก
มายังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ คจพ. และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานเข้ากับ
ระบบ TPMAP เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื ้นที่  
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ TPMAP เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานฯ ร่วมกับ NECTEC 
สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ
แบบชี้เป้า ระบบ TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งจะ
ทำให้การแก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการแก้ปัญหา
ให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ คจพ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจน
หลายมิติ (MPI) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมาดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลบุคคล/ครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ในระดับประเทศและพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาศัย คำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก 
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ข้อ ๑.๒ ที่ให้มีการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 
เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และข้อ 
๑.๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานของ ศจพ. ทุกระดับ
อย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ 

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
และขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจระดับชาติ ตลอดจนดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ
ในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการนำข้อมูลโครงการต่าง ๆ มาร่วมขับเคลื่อนระบบ TPMAP ประกอบกับ สำนักงานฯ ได้มีการ
ประสานจัดส่งหนังสือ เรียนปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้วยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ  
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการ

/ให้บริการ… 

(กยป.) ๐๔๐

๙



 
 

-๒- 
ให้บริการประชาชนที่มกีารจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ในการสนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องที่
เป็นปัจจุบัน อาท ิผู้ลงทะเบียนสิทธิโครงการคนละครึ่ง ผู้ลงทะเบียนสิทธิโครงการเราชนะ  ผู้ลงทะเบียนสิทธิ
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผู้ลงทะเบียนสิทธิโครงการ ชิม ช็อป ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TPMAP ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ (Text file (.txt)) หรือ เว็บเซอร์วิส 
(Web service) ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลมายังสำนักงานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถจัดส่ง
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อให้สำนักงานฯ พิจารณาชุดข้อมูลของหน่วยงานท่านในการ
เชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ 
TPMAP รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะในการดำเนินการออกแบบ
นโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 
รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยได้อย่างรอบด้านและเป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานฯ จะนำข้อมูลที่
ได้มาใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๗ ทีร่ะบ ุห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น   
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมในการอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
ที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ระบบ TPMAP ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ 
นายธารินทร์ สุขเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ E-mail : Taryn@nesdc.go.th และนายทัตธน 
คำสินศักดิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ E-mail : Tatthon@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนา เพื่อใช้ใน 
การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. คจพ. ในทุก
ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

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




