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การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ “พุ่งเป้า” บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ TPMAP 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ
มิถุนำยน 2565 

 

ปฐมบทของการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย แบบ “พุ่งเป้า”  

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับ 
ปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ คือ กำรที่ข้อมูลไม่สำมำรถระบุเป้ำหมำยคนจนได้อย่ำง
ชัดเจน เป็นเพียงกำรแสดงค่ำสถำนกำรณ์เท่ำนั้น ท ำให้กำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนอำจไม่ตรง
เป้ำหมำยที่แท้จริง และน ำมำซึ่งข้อถกเถียงทำงนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนแบบทั่วถึงหรือ
แบบชี้เป้ำ ซึ่งข้อจ ำกัดทำงข้อมูลในกำรชี้เป้ำท ำให้โครงกำรในกำรลดปัญหำควำมยำกจนของประเทศไทยจึงมุ่งไป
ในกำรให้ทุกคนเท่ำกันหมดไม่ได้ก ำหนดระดับรำยได้ หรือหำกก ำหนดรำยได้ขั้นต่ ำ ก็มักจะเป็นที่ถกเถียงเรื่องของ
ข้อผิดพลำดกำรยกเว้น (exclusion error) หรือข้อผิดพลำดของกำรรวม (inclusion error) ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้เป็น
ที่ถกเถียงกันโดยยังไม่มีขอ้ยุติ โดยสรุป ข้อจ ำกัดส ำคัญของกำรวัดควำมยำกจนของประเทศไทยที่ผ่ำนมำ คือ ข้อมูล
ไม่สำมำรถบ่งบอกว่ำใครเป็นคนยำกจน คนยำกจนอยู่ที่ไหน ปัญหำของคนยำกจนคืออะไร ซึ่งน ำไปสู่ข้อจ ำกัด
ส ำคัญ คือ จะแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืนจะท ำอย่ำงไร   

ระบบ TPMAP จึงได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพ่ือมุ่งหมำยให้เกิดกำรน ำใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน
อย่ำงยั่งยืน โดยในระยะแรก TPMAP คือ Thai Poverty Map and Analytic Platform ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ
จำกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ในกำรออกแบบระบบว่ำจะมีลักษณะ
อย่ำงไร จะมีกำรเชื่อมข้อมูลในลักษณะใด แต่ที่มีควำมส ำคัญที่สุด คือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งมีกรอบกำร
ด ำเนินกำรส ำคัญในกำรตอบโจทย์ของกำรพัฒนำระบบข้อมูลควำมยำกจนแบบชี้เป้ำ TPMAP 5 โจทย์ส ำคัญ คือ 
(1) ชี้เป้ำได้ว่ำคนจนคือใคร อยู่ที่ไหน (2) บ่งชี้สำเหตุของควำมยำกจน (3) ตรวจทำนข้อมูลระหว่ำงชุดข้อมูลควำม
ยำกจนต่ำง ๆ ได้ (4) สำมำรถจัดท ำข้อมูลในระดับต่ำง ๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกันได้ และ (5) เสนอแนวทำงเลือกใน
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ซึ่งรวมถึงกำรแสดงผลข้อมูล (data visualization) ซึ่งเน้นกำรสื่อสำร วิเครำะห์ข้อมูล
ด้วยข้อมูล ภำพ สื่อต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมน่ำสนใจและเข้ำใจง่ำยและเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเข้ำใจข้อมูลมำกที่สุด 
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรพัฒนำระบบ TPMAP จนสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ จึงได้ท ำให้ระบบ TPMAP ครอบคลุมกำรพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยจนเป็น TPMAP ที่เป็น Thai People Map and Analytic Platform  

ระบบ TPMAP จึงถูกออกแบบเพ่ือให้เป็นระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ ไม่ใช่เป็นระบบฐำนข้อมูล แต่เป็น
ระบบที่ต้องสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกชุดข้อมูลต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันเพ่ือแสดงผลกำรพัฒนำในมิติที่มีควำม
หลำกหลำยครอบคลุมกำรพัฒนำคนในมิติต่ำง ๆ และอำศัยกำรเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันในกำร
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สร้ำงควำม “แม่นตรง” ของข้อมูล เพ่ือให้เกิดกำรระบุเป้ำหมำยกำรพัฒนำได้อย่ำงชัดเจน โดยมีหลักกำรเบื้องต้น 
คือ ระบบ TPMAP ต้องมีควำมสำมำรถอย่ำงน้อย (1) ชี้เป้ำหมำยได้ว่ำ คือใคร อยู่ที่ไหน (2) บ่งชี้สำเหตุของควำม
ยำกจนหรือกำรพัฒนำ ซึ่งยึดตำมนิยำมควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบไม่ได้จ ำกัด
เฉพำะกำรขัดสนด้ำนรำยได้ แต่ขัดสนในประเด็นต่ำง ๆ ด้วย (3) ตรวจทำนข้อมูลระหว่ำงชุดข้อมูลต่ำง ๆ ได้  
(4) สำมำรถจัดท ำข้อมูลในระดับต่ำง ๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกันได้ เช่น ระดับครัวเรือนสู่ระดับชุมชน/หมู่บ้ำน สู่ระดับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่น ำมำสู่กำรพัฒนำระดับนโยบำยได้ และ (5) เสนอแนวทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำร
พัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 

 

ระบบ TPMAP คืออะไร 

โดยสรุป TPMAP ไม่ใช่ระบบฐานข้อมูล แต่เป็นระบบส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการร่วมลงมือ
ท า   โดยอำศัยหลักกำรของข้อมูลขนำดใหญ่มำด ำเนินกำรพัฒนำระบบให้มีควำมครอบคลุม 5V คือ ข้อมูลต้อง
ไม่ใช่มำจำกข้อมูลเพียงชุดใดชุดหนึ่ง ต้องมีปริมำณมำก (volume) มีควำมหลำกหลำยของลักษณะข้อมูล (variety) 
มีกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (velocity) มีกำรยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกันเพ่ือน ำไปสู่ควำมถูกต้องของข้อมูล 
(veracity) และข้อมูลต้อถูกน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (value)   

     ระบบบูร าการข้อมูลคนจนแบบชี เป้า เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
                                       

ประเทศ จังหวัด

อ าเ อ

ครัวเรือน
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กำรพัฒนำระบบข้อมูล TPMAP ได้เริ่มวิเครำะห์จำกโจทย์กำรพัฒนำระบบ ว่ำต้องเป็นข้อมูลที่สำมำรถระบุถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้ คือ ข้อมูลนั้นอย่ำงน้อยต้องมีเลขประจ ำตัวประชำชนเป็นองค์ประกอบหลักของชุดข้อมูล  
โดยในปัจจุบัน ข้อมูล TPMAP ในส่วนของข้อมูลกำรพัฒนำคน เกิดขึ้นจำกกำรสมำสชุดข้อมูลจำกหลำกหลำยชุด
ข้อมูลของภำครัฐ (volume) ครอบคลุมประชำกรคนไทยกว่ำ 35 ล้ำนคน ดังนั้น TPMAP จึงไม่ใช่ระบบข้อมูลที่อิง
ข้อมูลจำกชุดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง แต่เป็นกำรสมำสข้อมูลผ่ำนเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนจำกแหล่งข้อมูล 
ที่หลำกหลำย เพ่ือให้เกิดชุดข้อมูลที่มีปริมำณและมีควำมครอบคลุมในมิติที่หลำกหลำย 

ควำมครอบคลุมในมิติที่หลำกหลำยจำกกำรสมำสชุดข้อมูลต่ำง ๆ สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลระดับบุคคล/ครัวเรือนได้
ว่ำมีปัญหำหรือควำมต้องกำรในกำรพัฒนำอยู่ในประเด็นอะไร โดยระบบ TPMAP ไดน้ ำหลักกำรของความยากจน
หลายมิติ (MPI) มำใช้ในกระบวนกำรระบุปัญหำของควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย โดยได้มีกำรจ ำแนก
ประเด็นกำรพัฒนำครอบคลุม 5 มิติ คือ ด้ำนกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึง
บริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้ ซึ่งชุดข้อมูลที่สมำสกันเหล่ำนี้ ไม่ได้จ ำกัดเฉพำะข้อมูลจำกภำครัฐเท่ำนั้น แต่ยังต้อง
ครอบคลุมข้อมูลที่สำมำรถน ำมำสู่กำรวิเครำะห์ให้ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำต่ำง ๆ  

โดยข้อมูล TPMAP แม้ว่ำจะมีกำรสมำสข้อมูลจำกระบบข้อมูลต่ำง ๆ ที่อำจไม่ได้มีกำรเพ่ิมเติมปรับปรุงข้อมูล เป็น
ประจ ำหรือมีกำรปรับ จนเกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนว่ำข้อมูล TPMAP ไม่ทันสมัย โดยระบบ TPMAP มีกำร
เพ่ิมเติมปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลำผ่ำนระบบแฟ้มพัฒนำคนไทย (logbook) และกำรจัดเก็บข้อมูลกำรพัฒนำคน
หลำกหลำยมิติในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นชุดข้อมูลพ้ืนที่ที่จัดเก็บโดยพ้ืนที่ ส ำหรับพ้ืนที่ได้ใช้ในกำรพัฒนำคนในพ้ืนที่
และเป็นกำรยืนยันข้อมูลของพ้ืนที่ที่สำมำรถน ำมำสู่กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำระดับบุคคล
แบบข้อมูลเชิงประจักษ์ของพ้ืนที่ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงทันทีที่มีกำรจัดเก็บหรือปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจำก
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูล    
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ระบบ TPMAP จึงได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งในแง่ของข้อมูลจำกกำรบูรณำกำรหรือสมำสข้อมูล
ภำครัฐ ข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บเพิ่มเติมในระดับพ้ืนที่ให้ครอบคลุมประชำกรที่ไม่ได้อยู่ในระบบ หรือตกหล่นจำกระบบ 
และกำรเพ่ิมเติมปรับปร ุงข้อมูลผ่ำนระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย และข้อมูลกำรพัฒนำคนหลำกหลำยมิติ รวมทั้ง
ข้อมูลศักยภำพพ้ืนที่หรือทุนในพ้ืนที่ เพ่ือท ำให้เกิดกำรวิเครำะห์ทั้งตัวคนและสภำพแวดล้อมที่จะน ำไปสู่แนวทำงใน
กำรพัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืนเหมำะสมกับภูมิสังคม ไม่ใช่เป็นลักษณะของแนวทำง โครงกำร นโยบำยเดียวใช้
เหมือนกันทั้งประเทศ  

ใครคือคนจน คนจนอยู่ที่ไหน ปัญหาคืออะไร    

หลักกำรส ำคัญของกำรพัฒนำระบบ TPMAP ในส่วนของกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน คือ กำรตอบค ำถำมส ำคัญว่ำ 
คนจนคือใคร อยู่ที่ไหน สำเหตุของควำมยำกจนคืออะไร และจะแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร 
ซึ่ง TPMAP ได้อำศัยนิยำมของควำมยำกจนของประเทศไทยและหลักกำรของควำมยำกจนหลำยมิติ  มำใช้ในกำร
ก ำหนดว่ำ ใคร คือ คนจน โดยมีควำมมุ่งหมำยที่ต่ำงกับสถิติหรือสถำนกำรณ์ควำมยำกจนอ่ืน ๆ โดยคนจนของ 
TPMAP คือ เป้ำหมำยของกำรท ำงำนในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ที่เกิดขึ้นจำกกำร
เชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลจำกข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำรบนหลักกำรของควำมยำกจนหลำยมิติ
ระดับประเทศ (National MPI) ใน 5 มิติกำรพัฒนำ เพ่ือตัดเฉพำะกลุ่มคนที่ตกมิติกำรพัฒนำ ซึ่งในกำรก ำหนด
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กลุ่มเป้ำหมำยนี้เป็นไปตำมระดับควำมเข้มข้นของตัวตัดในแต่ละมิติ หำกต้องกำรควำมเข้มข้นของกำรตกแต่ละมิติ
สำมำรถที่จะก ำหนดตัวตัดในแต่ละองค์ประกอบให้มีควำมเข้มข้น ซึ่งส่งผลให้เกิดกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น โดยกำร
ก ำหนดจุดตัดนี้เป็นกำรก ำหนดตำมหลักวิชำกำรและให้มีควำมเข้มขึ้นตำมแต่ละภูมิสังคมได้ แล้วน ำชุดข้อมูลที่ได้
จำกกำรตัด National MPI มำยืนยันกับข้อมูลบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ หำกคนคนเดียวกันอยู่ทั้งสองชุดข้อมูลจะถูก
ก ำหนดให้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของระบบ TPMAP ซึ่งสำมำรถระบุถึงมิติควำมต้องกำรกำรพัฒนำจำกข้อมูลชุดต่ำง ๆ 
ที่ได้บูรณำกำรระบบ TPMAP 

ในปี 2565 มีจ ำนวนเป้ำหมำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมระบบ TPMAP จำกข้อมูล
กำ รบู รณำกำรฐ ำนข้ อมู ล จ ำกส่ วนร ำชกำร  ซึ่ ง เ ป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเร่งให้ควำมช่วยเหลือ จ ำนวน 1,025,782 
คน เพ่ิมขึ้น 42,466 คน จำกปี 2562 ที่อยู่ที่ 983,316 คน 
ซ่ึงจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นนี้ไม่ได้เป็นกำรแสดงว่ำสถำนกำรณ์ควำม
ยำกจนในประเทศไทยเลวร้ำยลง แต่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง
กลุ่มคนเป้ำหมำยที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเป็นล ำดับแรกเป็น
รำยบุคคล/ครัวเรือน หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และ

ระดับประเทศ แยกตำมแต่ละมิติกำรพัฒนำ โดยสำมำรถสืบค้นได้ที่ https://www.tpmap.in.th/  

ดังนั้น จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยของระบบ TPMAP จึงไม่ได้มคีวำมมุ่งหมำยเพียงแค่ให้มีกำรลดตัวเลขจ ำนวนคนจนแต่
มุ่งหมำยที่จะเกิดกำร “พุ่งเป้ำ” ไปที ่“คน” ที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรพัฒนำในที่นี้ ไม่ใช่กำรสงเครำะห์ 
แต่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจำกข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมล ำดับขั้นกำรพัฒนำให้ “อยู่รอด 
พอเพียง และยั่งยืน” ดังนั้น กำรลดจ ำนวนตัวเลขคนจนของระบบ TPMAP จึงต้องเป็นกำรแสดงให้เห็นหลักฐำน
เชิงประจักษ์ว่ำคนคนนั้นได้รับกำรพัฒนำ ไม่ใช้เกิดจำกกำรท ำตัวเลข หรือใช้ดุลยพินิจในกำรท ำให้จ ำนวนคนจน
หำยไป  

โดยสรุป TPMAP เป็นการระบุคนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งระบบสำมำรถท่ีจะติดตำมคนคนนี้เป็น
รำยบุคคล ท ำให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำมำรถวิเครำะห์ให้เห็นผลของกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคลได้ จ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยของระบบ TPMAP จึงไม่ใช่ตัวเลขที่จัดแต่งขึ้นเพ่ือแสดงสถำนกำรณ์ควำมยำกจน แต่เป็นกำรแสดง
ให้เห็นว่ำ คนจนคือใคร อยู่ที่ไหน ต้องกำรกำรพัฒนำในมิติใด และได้มีกำรด ำเนินกำรใดไปในกำรพัฒนำบุคคล/
ครัวเรือนนี้ ซึ่งเป็นกำรวัดจำกกำรด ำเนินกำร ไม่ใช่กำรแสดงตัวเลขจ ำนวนคนจนที่ไม่สำมำรถสืบค้นหำสำเหตุที่ท ำ
ให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ แต่มุ่งหวังให้เห็นกำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำของแต่ละคน/ครัวเรือน หมู่บ้ำน ต ำบล 
อ ำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ แยกตำมแต่ละมิติกำรพัฒนำ 

 

https://www.tpmap.in.th/
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กลไกการด าเนินการในการพัฒนาคนของ TPMAP 

นำยกรัฐมนตรีได้มีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพ่ือ
เป็นกลไกเชิงนโยบำยส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ในกำรขับเคลื่อน
ประเทศสู่วิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ “ประเทศ
ไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง
ได้มีกำรแต่งตั้ง คจพ. เพ่ือเป็นกลไกเชิงปฏิบัติอย่ำง
บูรณำกำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน  

คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 
มีมติเห็นชอบกลไกกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มีกำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วง
วัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหำนคร (ศจพ.กทม.) และศูนย์อ ำนวยกำร
ปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเขต 
(ศจพ.ข.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพ้ืนที ่ 

แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

กำรด ำเนินกำรมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อให้ประชำชนสำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 
เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินงาน โดยเป็นกำรด ำเนินกำรตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และ
หลักกำรวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) ประกอบด้วย 4 แนวทาง (1) เติมเต็มข้อมูล
ในระบบ TPMAP เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน (2) ร่วมแก้ไขปัญหำในระดับบุคคล/
ครัวเรือนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนให้กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤติสำมำรถอยู่รอดและด ำรงชีพอยู่ได้ (3) ร่วมแก้ไขและ
พัฒนำเพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง
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กับประเด็นกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติกำรพัฒนำและเป้ำหมำย
แผนย่อยภำยใต้แผนแม่บทฯ เพ่ือให้ ศจพ. ในทุกระดับ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผน โครงกำร/กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีตำมแนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติใน 4 แนวทำง ประกอบด้วย (ก) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (ข) กำรวิเครำะห์ห่วง
โซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ (ค) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของข้อเสนอโครงกำร และ (ง) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้ได้โครงกำรที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงแท้จริง ตลอดจนสำมำรถให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำม
อยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ (4) ร่วมติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP และ 1 เงื่อนไขการพัฒนา พัฒนำระบบ TPMAP เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์
สำมำรถสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ TPMAP หรือ 
“เมนูแก้จน” 

กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรร่วมแก้ไขปัญหำในระดับบุคคล/ครัวเรือนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนให้
กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤติสำมำรถอยู่รอดและด ำรงชีพอยู่ได้และกำรร่วมแก้ไขและพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนนั้น ได้มี
กำรประมวลแนวทำงกำรด ำเนินกำรออกเป็น เมนูแก้จน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน ำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพ่ือให้ประชำกรในประเทศสำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืนในกำรแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย โดยจ ำแนกตำม 5 มิติของควำมขัดสน ประกอบด้วย ควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ กำรศึกษำและทักษะที่จ ำเป็น สถำนะทำงสุขภำพ คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ และกำรเข้ำถึงบริกำร ควำม
ช่วยเหลือ และกำรมีส่วนร่วมในสังคม จ ำแนกออก 3 ขั้นกำรพัฒนำ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรน ำเสนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ จะต้องมีกำรประเมินสถำนะของคน/ครัวเรือนนั้น ๆ ว่ำอยู่ในขั้นกำรพัฒนำ



8 

ใดและต้องกำรกำรพัฒนำในมิติใด เพ่ือน ำเมนูแก้จนมำวิเครำะห์ร่วมกับสภำพปัญหำและน ำไปสู่แนวทำงในกำร
พัฒนำคน/ครัวเรือน   

กำรน ำแนวทำงกำรทำงแก้ไขปัญหำและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน (เมนูแก้จน) เพ่ือแก้ไขและพัฒนำคนที่
สอดคล้องกับมิติควำมขัดสนและขั้นของกำรพัฒนำ โดย ศจพ. ในพ้ืนที่พิจำรณำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมิติควำมขัด
สนจำกข้อมูลลักษณะครัวเรือนที่ได้จำกกำรส ำรวจ เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรออกแบบมำตรกำร/โครงกำร/กำร
ด ำเนินงำนจำกเมนูแก้จน โดยผสมผสำนแนวทำง/มำตรกำร/กำรด ำเนินกำรของแต่ละมิติควำมขัดสนจำกเมนูแก้
จนในขั้นอยู่รอดตำมที่เหมำะสม ทั้งนี้ หำกพิจำรณำสำมำรถร่วมด ำเนินกำรแนวทำง/มำตรกำร/กำรด ำเนินกำรต่ำง 
ๆ ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” คู่ขนำนกับกำรช่วยให้ครัวเรือนสำมำรถอยู่รอดได้ ก็สำมำรถด ำเนินกำร
แนวทำง/มำตรกำร/กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” ได้ทันที หรือ ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมพร้อมของทรัพยำกรต่ำง ๆ ในพื้นที่ 

 

สรุป 

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 
“พุ่งเป้ำ” บนหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ TPMAP เป็นกำรด ำเนินกำรต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผ่ำนแผนระดับที่ 2 โดยเฉพะกำรเตรียมกำรสู่กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
โดยได้ด ำเนินกำรกำรตำมแนวทำงของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนวงจรคุณภำพ PDCA และแนวทำงกำร
จัดท ำโครงกำรส ำคัญเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  

โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วยวัยบนหลักฐำนเชิงประจักษ์ TPMAP 
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของภำครัฐจำกที่ต่ำงหน่วยต่ำงท ำ มำเป็นกำรท ำงำนในลักษณะ
ทีมพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้ใช้ศักยภำพของทุกภำคีกำรพัฒนำมำร่วมกันท ำงำน โดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วยวัยไม่ใช่ภำรกิจของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง แต่เป็นภำรกิจร่วมของทุกหน่วยงำน โดยมี
คน/ครัวเรือนเป้ำหมำยเป็นเป้ำหมำยร่วมของทุกภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับมิติกำรพัฒนำนั้น ๆ  
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ในขณะเดียวกัน กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วยวัยด้วยระบบ TPMAP จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องท ำงำนบนระบบ TPMAP เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนบนชุดข้อมูลร่วมกัน มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบใน TPMAP ซึ่งจะเป็นกำรท ำให้ทุกภำคส่วนทีเกี่ยวข้องเกิดกำรขับเคลื่อนร่วมกัน มีกำรแบ่งปัน/
เชื่อมข้อมูลกัน ท ำให้เห็นภำพร่วมกันของกำรพัฒนำ 

 

นอกจำกนั้น กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วง
วัยเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือควำมยั่งยืน
ตำมล ำดับขั้นกำรพัฒนำ ไม่ใช่กำรมุ่งหวัง
แ ต่ ก ำ ร แ ก้ ปั ญ ห ำ เ ฉ พ ำ ะ ห น้ ำ 
แต่ต้องมีกำรวำงแผน กำรจัดท ำโครงกำร
เพ่ือให้เกิดกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำ
ที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วยวัย ซึ่งหมำยถึงต้องน ำแนวคิดเรื่องควำมยำกจนหลำยมิติมำก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดกำร “พุ่งเป้ำ” และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมขั้นกำรพัฒนำ 
“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำประเทศสู่กำรเป็นประเทศท่ีมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  



10 

  

 


