
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 
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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  
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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 
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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 
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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



๘ 
 

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
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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



๑๔ 
 

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) 
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