การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ “พุ่งเป้า” บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ TPMAP
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
มิถุนำยน 2565

ปฐมบทของการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย แบบ “พุ่งเป้า”
กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่ว งวัยของประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำมำเป็นลำดับ
ปัญหำสำคัญประกำรหนึ่งของกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ คือ กำรที่ข้อมูลไม่สำมำรถระบุเป้ำหมำยคนจนได้ อย่ำง
ชั ดเจน เป็ น เพีย งกำรแสดงค่ำ สถำนกำรณ์ เท่ ำนั้น ทำให้ กำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนอำจไม่ ต รง
เป้ำหมำยที่แท้จริง และนำมำซึ่งข้อถกเถียงทำงนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนแบบทั่วถึงหรือ
แบบชี้เป้ำ ซึ่งข้อจำกัดทำงข้อมูลในกำรชี้เป้ำทำให้โครงกำรในกำรลดปัญหำควำมยำกจนของประเทศไทยจึงมุ่งไป
ในกำรให้ทุกคนเท่ำกันหมดไม่ได้กำหนดระดับรำยได้ หรือหำกกำหนดรำยได้ขั้นต่ำ ก็มักจะเป็นที่ถกเถียงเรื่องของ
ข้อผิดพลำดกำรยกเว้น (exclusion error) หรือข้อผิดพลำดของกำรรวม (inclusion error) ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้เป็น
ที่ถกเถียงกันโดยยังไม่มีขอ้ ยุติ โดยสรุป ข้อจำกัดสำคัญของกำรวัดควำมยำกจนของประเทศไทยที่ผ่ำนมำ คือ ข้อมูล
ไม่สำมำรถบ่งบอกว่ำใครเป็นคนยำกจน คนยำกจนอยู่ที่ไหน ปัญหำของคนยำกจนคืออะไร ซึ่งนำไปสู่ข้อจำกัด
สำคัญ คือ จะแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืนจะทำอย่ำงไร
ระบบ TPMAP จึงได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพื่อมุ่งหมำยให้เกิดกำรนำใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน
อย่ำงยั่งยืน โดยในระยะแรก TPMAP คือ Thai Poverty Map and Analytic Platform ซึ่งได้รับควำมร่ว มมื อ
จำกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ในกำรออกแบบระบบว่ำจะมีลักษณะ
อย่ ำ งไร จะมี ก ำรเชื่ อ มข้ อ มู ล ในลั ก ษณะใด แต่ ที่ มี ค วำมส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ก รอบกำร
ดำเนินกำรสำคัญในกำรตอบโจทย์ของกำรพัฒนำระบบข้อมูลควำมยำกจนแบบชี้เป้ำ TPMAP 5 โจทย์สำคัญ คือ
(1) ชี้เป้ำได้ว่ำคนจนคือใคร อยู่ที่ไหน (2) บ่งชี้สำเหตุของควำมยำกจน (3) ตรวจทำนข้อมูลระหว่ำงชุดข้อมูลควำม
ยำกจนต่ำง ๆ ได้ (4) สำมำรถจัดทำข้อมูลในระดับต่ำง ๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกันได้ และ (5) เสนอแนวทำงเลือกใน
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ซึ่งรวมถึงกำรแสดงผลข้อมูล (data visualization) ซึ่งเน้นกำรสื่อสำร วิเครำะห์ข้อมูล
ด้วยข้อมูล ภำพ สื่อต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจและเข้ำใจง่ำยและเอื้อประโยชน์ต่อกำรเข้ำใจข้อมูลมำกที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรพัฒนำระบบ TPMAP จนสำมำรถนำมำใช้งำนได้ จึงได้ทำให้ระบบ TPMAP ครอบคลุมกำรพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยจนเป็น TPMAP ที่เป็น Thai People Map and Analytic Platform
ระบบ TPMAP จึงถูกออกแบบเพื่อให้เป็นระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ ไม่ใช่เป็นระบบฐำนข้อมูล แต่เป็น
ระบบที่ ต้ อ งสำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จำกชุด ข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ เข้ ำ ด้ ว ยกั น เพื่ อ แสดงผลกำรพั ฒ นำในมิ ติ ที่ มี ควำม
หลำกหลำยครอบคลุมกำรพัฒนำคนในมิติต่ำง ๆ และอำศัยกำรเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันในกำร
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สร้ำงควำม “แม่นตรง” ของข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรระบุเป้ำหมำยกำรพัฒนำได้อย่ำงชัดเจน โดยมีหลักกำรเบื้องต้น
คือ ระบบ TPMAP ต้องมีควำมสำมำรถอย่ำงน้อย (1) ชี้เป้ำ หมำยได้ว่ำ คือใคร อยู่ที่ไหน (2) บ่งชี้สำเหตุของควำม
ยำกจนหรือกำรพัฒนำ ซึ่งยึดตำมนิยำมควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบไม่ได้จำกัด
เฉพำะกำรขัดสนด้ำนรำยได้ แต่ขัดสนในประเด็นต่ำง ๆ ด้วย (3) ตรวจทำนข้อมูลระหว่ำงชุดข้อมูลต่ำง ๆ ได้
(4) สำมำรถจัดทำข้อมูลในระดับต่ำง ๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกันได้ เช่น ระดับครัวเรือนสู่ระดับชุมชน/หมู่บ้ำน สู่ระดับ
พื้นที่อื่น ๆ ที่นำมำสู่กำรพัฒนำระดับนโยบำยได้ และ (5) เสนอแนวทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำร
พัฒนำคนทุกช่วงวัย
ระบบบูร าการข้อมูลคนจนแบบชีเป้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ประเทศ

จังหวัด

ครัว เรือ น
อ าเ อ

ระบบ TPMAP คืออะไร
โดยสรุป TPMAP ไม่ใช่ระบบฐานข้อมูล แต่เป็นระบบสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการร่วมลงมือ
ทา โดยอำศัยหลักกำรของข้อมูลขนำดใหญ่มำดำเนินกำรพัฒนำระบบให้มีควำมครอบคลุม 5V คือ ข้อมูลต้อง
ไม่ใช่มำจำกข้อมูลเพียงชุดใดชุดหนึ่ง ต้องมีปริมำณมำก (volume) มีควำมหลำกหลำยของลักษณะข้อมูล (variety)
มีกำรเปลี่ ย นแปลงของข้ อ มูล (velocity) มีกำรยืนยันข้อ มูล ซึ่ งกั นและกัน เพื่ อ นำไปสู่ ควำมถูก ต้ องของข้ อ มู ล
(veracity) และข้อมูลต้อถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (value)
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กำรพัฒนำระบบข้อมูล TPMAP ได้เริ่มวิเครำะห์จำกโจทย์กำรพัฒนำระบบ ว่ำต้องเป็นข้อมูลที่สำมำรถระบุถึง
กลุ่ มเป้ ำหมำยได้ คือ ข้อมูล นั้ น อย่ ำงน้ อยต้ องมีเลขประจ ำตัว ประชำชนเป็ นองค์ ประกอบหลั กของชุด ข้ อ มู ล
โดยในปัจจุบัน ข้อมูล TPMAP ในส่วนของข้อมูลกำรพัฒนำคน เกิดขึ้นจำกกำรสมำสชุดข้อมูลจำกหลำกหลำยชุด
ข้อมูลของภำครัฐ (volume) ครอบคลุมประชำกรคนไทยกว่ำ 35 ล้ำนคน ดังนั้น TPMAP จึงไม่ใช่ระบบข้อมูลที่อิง
ข้ อ มู ล จำกชุ ด ข้ อ มู ล ใดข้ อ มู ล หนึ่ ง แต่ เ ป็ น กำรสมำสข้ อ มู ล ผ่ ำ นเลขบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนจำกแหล่ ง ข้ อมูล
ที่หลำกหลำย เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลที่มีปริมำณและมีควำมครอบคลุมในมิติที่หลำกหลำย
ควำมครอบคลุมในมิติที่หลำกหลำยจำกกำรสมำสชุดข้อมูลต่ำง ๆ สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลระดับบุคคล/ครัวเรือนได้
ว่ำมีปัญหำหรือควำมต้องกำรในกำรพัฒนำอยู่ในประเด็นอะไร โดยระบบ TPMAP ได้นำหลักกำรของความยากจน
หลายมิติ (MPI) มำใช้ในกระบวนกำรระบุปัญหำของควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย โดยได้มีกำรจำแนก
ประเด็นกำรพัฒนำครอบคลุม 5 มิติ คือ ด้ำนกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึง
บริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้ ซึ่งชุดข้อมูลที่สมำสกันเหล่ำนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพำะข้อมูลจำกภำครัฐเท่ำนั้น แต่ยังต้อง
ครอบคลุมข้อมูลที่สำมำรถนำมำสู่กำรวิเครำะห์ให้ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำต่ำง ๆ
โดยข้อมูล TPMAP แม้ว่ำจะมีกำรสมำสข้อมูลจำกระบบข้อมูลต่ำง ๆ ที่อำจไม่ได้มีกำรเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูล เป็น
ประจำหรือมีกำรปรับ จนเกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนว่ำข้อมูล TPMAP ไม่ทันสมัย โดยระบบ TPMAP มีกำร
เพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลำผ่ำนระบบแฟ้มพัฒนำคนไทย (logbook) และกำรจัดเก็บข้อมูลกำรพัฒนำคน
หลำกหลำยมิติในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นชุดข้อมูลพื้นที่ที่จัดเก็บโดยพื้นที่ สำหรับพื้นที่ได้ใช้ในกำรพัฒนำคนในพื้นที่
และเป็นกำรยืนยันข้อมูลของพื้นที่ที่สำมำรถนำมำสู่กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำระดับบุคคล
แบบข้อมูลเชิงประจักษ์ของพื้นที่ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงทันทีที่มีกำรจัดเก็บหรือปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจำก
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูล
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ระบบ TPMAP จึงได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งในแง่ของข้อมูลจำกกำรบูรณำกำรหรือสมำสข้อมูล
ภำครัฐ ข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บเพิ่มเติมในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมประชำกรที่ไม่ได้อยู่ในระบบ หรือตกหล่นจำกระบบ
และกำรเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลผ่ำนระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย และข้ อมูลกำรพัฒนำคนหลำกหลำยมิติ รวมทั้ง
ข้อมูลศักยภำพพื้นที่หรือทุนในพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดกำรวิเครำะห์ทั้งตัวคนและสภำพแวดล้อมที่จะนำไปสู่แนวทำงใน
กำรพัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืนเหมำะสมกับภูมิสังคม ไม่ใช่เป็นลักษณะของแนวทำง โครงกำร นโยบำยเดียวใช้
เหมือนกันทั้งประเทศ

ใครคือคนจน คนจนอยู่ที่ไหน ปัญหาคืออะไร
หลักกำรสำคัญของกำรพัฒนำระบบ TPMAP ในส่วนของกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน คือ กำรตอบคำถำมสำคัญว่ำ
คนจนคือใคร อยู่ที่ไหน สำเหตุของควำมยำกจนคืออะไร และจะแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร
ซึ่ง TPMAP ได้อำศัยนิยำมของควำมยำกจนของประเทศไทยและหลักกำรของควำมยำกจนหลำยมิติ มำใช้ในกำร
กำหนดว่ำ ใคร คือ คนจน โดยมีควำมมุ่งหมำยที่ต่ำงกับ สถิติหรือสถำนกำรณ์ควำมยำกจนอื่น ๆ โดยคนจนของ
TPMAP คือ เป้ำหมำยของกำรทำงำนในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ที่เกิดขึ้นจำกกำร
เชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลจำกข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน โดยดำเนินกำรบนหลักกำรของควำมยำกจนหลำยมิติ
ระดับประเทศ (National MPI) ใน 5 มิติกำรพัฒนำ เพื่อตัดเฉพำะกลุ่มคนที่ตกมิติกำรพัฒนำ ซึ่งในกำรกำหนด
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กลุ่มเป้ำหมำยนี้เป็นไปตำมระดับควำมเข้มข้นของตัวตัด ในแต่ละมิติ หำกต้องกำรควำมเข้มข้นของกำรตกแต่ละมิติ
สำมำรถที่จะกำหนดตัวตัดในแต่ละองค์ประกอบให้มีควำมเข้มข้น ซึ่งส่งผลให้เกิดกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น โดยกำร
กำหนดจุดตัดนี้เป็นกำรกำหนดตำมหลักวิชำกำรและให้มีควำมเข้มขึ้นตำมแต่ละภูมิสังคมได้ แล้ว นำชุดข้อมูลที่ได้
จำกกำรตัด National MPI มำยืนยันกับข้อมูลบัตรสวัสดิกำรแห่ งรัฐ หำกคนคนเดียวกันอยู่ทั้งสองชุดข้อมูลจะถูก
กำหนดให้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของระบบ TPMAP ซึ่งสำมำรถระบุถึงมิติควำมต้องกำรกำรพัฒนำจำกข้อมูลชุดต่ำง ๆ
ที่ได้บูรณำกำรระบบ TPMAP
ในปี 2565 มีจำนวนเป้ำหมำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒ นำคนทุกช่วงวัย ตำมระบบ TPMAP จำกข้อมูล
กำรบู ร ณำกำรฐ ำนข้ อมู ล จ ำกส่ ว นร ำช ก ำร ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเร่งให้ควำมช่วยเหลือ จำนวน 1,025,782
คน เพิ่ ม ขึ้ น 42,466 คน จำกปี 2562 ที่ อ ยู่ ที่ 983,316 คน
ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เป็นกำรแสดงว่ำสถำนกำรณ์ควำม
ยำกจนในประเทศไทยเลวร้ำยลง แต่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง
กลุ่ มคนเป้ำหมำยที่ ต้องได้รับกำรพัฒ นำเป็นล ำดับแรกเป็น
รำยบุคคล/ครัว เรื อน หมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ แยกตำมแต่ละมิติกำรพัฒนำ โดยสำมำรถสืบค้นได้ที่ https://www.tpmap.in.th/
ดังนั้น จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยของระบบ TPMAP จึงไม่ได้มคี วำมมุ่งหมำยเพียงแค่ให้มีกำรลดตัวเลขจำนวนคนจนแต่
มุ่งหมำยที่จะเกิดกำร “พุ่งเป้ำ” ไปที่ “คน” ที่จำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรพัฒนำในที่นี้ ไม่ใช่กำรสงเครำะห์
แต่เป็ น กำรแก้ไขปั ญหำและกำรพัฒ นำจำกข้อมูล หลั กฐำนเชิ งประจั กษ์ ตำมล ำดับขั้นกำรพัฒ นำให้ “อยู่รอด
พอเพียง และยั่งยืน” ดังนั้น กำรลดจำนวนตัวเลขคนจนของระบบ TPMAP จึงต้องเป็นกำรแสดงให้เห็นหลักฐำน
เชิงประจักษ์ว่ำคนคนนั้นได้รับกำรพัฒนำ ไม่ใช้เกิดจำกกำรทำตัวเลข หรือใช้ดุลยพินิจในกำรทำให้จำนวนคนจน
หำยไป
โดยสรุป TPMAP เป็นการระบุคนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งระบบสำมำรถที่จะติดตำมคนคนนี้เป็น
รำยบุ คคล ทำให้ มีข้อมูล เชิงประจั ก ษ์ ที่ส ำมำรถวิเครำะห์ ใ ห้ เห็ นผลของกำรพัฒ นำเป็นรำยบุ คคลได้ จำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยของระบบ TPMAP จึงไม่ใช่ตัวเลขที่จัดแต่งขึ้นเพื่อแสดงสถำนกำรณ์ควำมยำกจน แต่เป็นกำรแสดง
ให้เห็นว่ำ คนจนคือใคร อยู่ที่ไหน ต้องกำรกำรพัฒนำในมิติใด และได้มีกำรดำเนินกำรใดไปในกำรพัฒนำบุคคล/
ครัวเรือนนี้ ซึ่งเป็นกำรวัดจำกกำรดำเนินกำร ไม่ใช่กำรแสดงตัวเลขจำนวนคนจนที่ไม่สำมำรถสืบค้นหำสำเหตุที่ทำ
ให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ แต่มุ่งหวังให้เห็นกำรดำเนินกำรในกำรพัฒนำของแต่ละคน/ครัวเรือน หมู่บ้ำน ตำบล
อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ แยกตำมแต่ละมิติกำรพัฒนำ
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กลไกการดาเนินการในการพัฒนาคนของ TPMAP
นำยกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 347/2563
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง (ศจพ.) เพื่อ
เป็นกลไกเชิงนโยบำยสำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ในกำรขับเคลื่อน
ประเทศสู่ วิสั ย ทัศน์ ของยุ ทธศำสตร์ ช ำติ “ประเทศ
ไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง
ได้มีกำรแต่งตั้ง คจพ. เพื่อเป็นกลไกเชิงปฏิบัติอย่ำง
บู ร ณำกำรเป็ น รู ป ธรรมและยั่ ง ยื น ได้ ใ นทุ ก พื้ นที่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
มีมติเห็นชอบกลไกกำรดำเนิ น กำรขจั ดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มีกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วง
วัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหำนคร (ศจพ.กทม.) และศูนย์อำนวยกำร
ปฏิบั ติกำรขจั ดควำมยำกจนและพัฒ นำคนทุกช่ว งวัย อย่ำงยั่ง ยืนตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพีย งเขต
(ศจพ.ข.) และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพืน้ ที่

แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
กำรดำเนินกำรมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อให้ประชำชนสำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP
เป็นเครื่องมือหลักในการดาเนินงาน โดยเป็นกำรดำเนินกำรตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และ
หลักกำรวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) ประกอบด้วย 4 แนวทาง (1) เติมเต็มข้อมูล
ในระบบ TPMAP เพื่อให้มีข้อมูลและระบบที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรให้สำมำรถ
บรรลุ เป้ ำหมำยของกำรพัฒ นำได้อย่ ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน (2) ร่ว มแก้ไขปัญหำในระดับบุคคล/
ครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนให้กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤติสำมำรถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้ (3) ร่วมแก้ไขและ
พัฒนำเพื่อนำไปสู่ควำมยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง
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กับประเด็นกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติกำรพัฒนำและเป้ำหมำย
แผนย่อยภำยใต้แผนแม่บทฯ เพื่อให้ ศจพ. ในทุกระดับ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำ
แผน โครงกำร/กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีตำมแนวทำงกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ผ่ำนกำรจัดทำโครงกำร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติใน 4 แนวทำง ประกอบด้วย (ก) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน (ข) กำรวิเครำะห์ห่ว ง
โซ่คุณค่ำที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงกำรสำคัญ (ค) กำรจัดลำดับควำมสำคัญ
ของข้อเสนอโครงกำร และ (ง) กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อ ให้ไ ด้โ ครงกำรที่ส ำมำรถส่ง ผลต่อ กำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ช ำติได้อย่ำงแท้จริง ตลอดจนสำมำรถให้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนิน กำรแก้ไ ขควำม
อยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ (4) ร่วมติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP และ 1 เงื่อนไขการพัฒนา พัฒนำระบบ TPMAP เพื่อเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์
สำมำรถสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ TPMAP หรือ
“เมนูแก้จน”
กำรด ำเนิ น กำรตำมแนวทำงกำรร่ ว มแก้ ไ ขปั ญหำในระดั บบุ ค คล/ครัว เรื อ นเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนให้
กลุ่มเป้ำหมำยวิกฤติสำมำรถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้และกำรร่วมแก้ไขและพัฒนำเพื่อนำไปสู่ควำมยั่งยืนนั้น ได้มี
กำรประมวลแนวทำงกำรดำเนินกำรออกเป็น เมนูแก้จน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหำในพื้นที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อให้ประชำกรในประเทศสำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืนในกำรแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนกำรพัฒ นำคนทุกช่ว งวัย โดยจำแนกตำม 5 มิติของควำมขัดสน ประกอบด้ว ย ควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ กำรศึกษำและทักษะที่จำเป็น สถำนะทำงสุขภำพ คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ และกำรเข้ำถึงบริกำร ควำม
ช่วยเหลือ และกำรมีส่วนร่วมในสังคม จำแนกออก 3 ขั้นกำรพัฒนำ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ซึ่งกำร
ดำเนินกำรนำเสนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ จะต้องมีกำรประเมินสถำนะของคน/ครัวเรือนนั้น ๆ ว่ำอยู่ในขั้นกำรพัฒนำ
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ใดและต้องกำรกำรพัฒนำในมิติใด เพื่อนำเมนูแก้จนมำวิเครำะห์ร่วมกับสภำพปัญหำและนำไปสู่แนวทำงในกำร
พัฒนำคน/ครัวเรือน
กำรนำแนวทำงกำรทำงแก้ไขปัญหำและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน (เมนูแก้จน) เพื่อแก้ไขและพัฒนำคนที่
สอดคล้องกับมิติควำมขัดสนและขั้นของกำรพัฒนำ โดย ศจพ. ในพื้นที่พิจำรณำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมิติควำมขัด
สนจำกข้อมูลลักษณะครัวเรือนที่ได้จำกกำรสำรวจ เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรออกแบบมำตรกำร/โครงกำร/กำร
ดำเนินงำนจำกเมนูแก้จน โดยผสมผสำนแนวทำง/มำตรกำร/กำรดำเนินกำรของแต่ละมิติควำมขัดสนจำกเมนูแก้
จนในขั้นอยู่รอดตำมที่เหมำะสม ทั้งนี้ หำกพิจำรณำสำมำรถร่วมดำเนินกำรแนวทำง/มำตรกำร/กำรดำเนินกำรต่ำง
ๆ ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” คู่ขนำนกับกำรช่วยให้ครัวเรือนสำมำรถอยู่รอดได้ ก็สำมำรถดำเนินกำร
แนวทำง/มำตรกำร/กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของขั้นตอน “พอเพียง” “ยั่งยืน” ได้ทันที หรือ ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมพร้อมของทรัพยำกรต่ำง ๆ ในพื้นที่

สรุป
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่ว งวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ
“พุ่งเป้ำ” บนหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ TPMAP เป็นกำรดำเนินกำรต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผ่ำนแผนระดับที่ 2 โดยเฉพะกำรเตรียมกำรสู่กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13
หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม
โดยได้ดำเนินกำรกำรตำมแนวทำงของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนวงจรคุณภำพ PDCA และแนวทำงกำร
จัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วยวัยบนหลักฐำนเชิงประจักษ์ TPMAP
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกำรทำงำนของภำครัฐจำกที่ ต่ำงหน่วยต่ำงทำ มำเป็นกำรทำงำนในลักษณะ
ทีมพื้นที่ เพื่อที่จะได้ใช้ศักยภำพของทุกภำคีกำรพัฒนำมำร่วมกันทำงำน โดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและ
กำรพัฒนำคนทุกช่วยวัยไม่ใช่ภำรกิจของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง แต่เป็นภำรกิจร่วมของทุกหน่วยงำน โดยมี
คน/ครัวเรือนเป้ำหมำยเป็นเป้ำหมำยร่วมของทุกภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับมิติกำรพัฒนำนั้น ๆ
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ในขณะเดียวกัน กำรดำเนิน กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วยวัย ด้วยระบบ TPMAP จำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องทำงำนบนระบบ TPMAP เพื่อให้เกิดกำรทำงำนบนชุดข้อมูลร่วมกัน มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบใน TPMAP ซึ่งจะเป็นกำรทำให้ทุกภำคส่วนทีเกี่ยวข้อ งเกิดกำรขับเคลื่อนร่วมกัน มีกำรแบ่งปัน/
เชื่อมข้อมูลกัน ทำให้เห็นภำพร่วมกันของกำรพัฒนำ

นอกจำกนั้ น กำรดำเนิ น กำรแก้ ปั ญ หำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุ กช่ว ง
วั ย เป็ น กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ควำมยั่ งยื น
ตำมลำดับขั้นกำรพัฒนำ ไม่ใช่กำรมุ่งหวัง
แ ต่ ก ำ ร แ ก้ ปั ญ ห ำ เ ฉ พ ำ ะ ห น้ ำ
แต่ต้องมีกำรวำงแผน กำรจัดทำโครงกำร
เพื่อให้เกิดกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำ
ที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรแก้ปั ญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒ นำคนทุ กช่ว ยวัย ซึ่งหมำยถึง ต้ องนำแนวคิ ด เรื่ องควำมยำกจนหลำยมิติ ม ำก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดกำร “พุ่งเป้ำ” และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมขั้นกำรพัฒนำ
“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒ นำประเทศสู่กำรเป็นประเทศที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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