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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

         ๔  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์ 
อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 

 ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่อง 
(ศจพ. Model) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพื้นที่ เพ่ือพัฒนำต้นแบบที่สำมำรถน ำไปขยำยผลในพ้ืนที่ อ่ืนที่มี 
ควำมสอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของพ้ืนที่ต่อไป รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ 
เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ ระบบบริหำร
จัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือ
หลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรพัฒนำต้นแบบ 
ศจพ. น ำร่อง (ศจพ. Model) ที่มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

๑. การด าเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑.๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ
ทุกพื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/๑.๑.๑ ศจพ. ... 

ด่วนที่สุด 



๒ 

๑.๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่
ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินงำนในแนวทำงอ่ืน ๆ ต่อไป 

๑.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำม
แบบสอบถำมเพ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำรพัฒนำคน
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

๑.๒ การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมาย
วิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๑.๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้มีควำมเป็น
เอกภำพ ควำมยั่งยืน และสำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ. 
ทุกระดับ อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่ tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๑.๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) 
เพ่ิมเติมเข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๑.๓ การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

๑.๓.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ร่วมพัฒนำแผนจังหวัด ในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดและ
แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี ซึ่งต้องเป็นกำรถ่ำยระดับแผนระดับที่  ๒ สู่กำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต้องด ำเนินกำร
ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนด  
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ 
ที่ส ำคัญ รวมถึงภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑.๔ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook 
เป็นประจ ำ เพ่ือใช้ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำม
แม่นย ำและมีควำมน่ำเชื่อถือ  

 /๑.๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๑.๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

๒. การขับเคลื่อนการบูรณาการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่   ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัย รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ในกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบ ศจพ. น ำร่อง ส ำนักงำนฯ 
ได้พิจำรณำคัดเลือกพ้ืนที่ในจังหวัดของท่ำนเพ่ือเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ต าบล 
ปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง และเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง หรือ เทศบาลเมืองตาคลี อ าเภอ 
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กำรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ (United Nations 
International Children's Emergency Fund : UNICEF) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนการลงพื้นที่
และการด าเนินการ/กิจกรรมตามแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ 
และองคก์ำรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ 

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่  รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ ที่เชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ 
ผ่ำนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณำกำรในระดับต ำบลอีกด้วย โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูล 
กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับ ศจพ. ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ 
@tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำว 
ภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙- ๒๗๔๒ อีเมล์ 
Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลข
โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙- ๔๓๒๗ อีเมล์ Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพ่ือโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นท่ี จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑ หรือ ๖๒๔๔ 
Email: tpmap@nesdc.go.th  

 

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.)๐๓๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

         ๔  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี 
อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 

 ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่อง 
(ศจพ. Model) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพื้นที่ เพ่ือพัฒนำต้นแบบที่สำมำรถน ำไปขยำยผลในพ้ืนที่อ่ืนที่มีควำม
สอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของพ้ืนที่ต่อไป รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ 
เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ ระบบบริหำร
จัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือ
หลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรพัฒนำต้นแบบ 
ศจพ. น ำร่อง (ศจพ. Model) ที่มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

๑. การด าเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑.๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ
ทุกพื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/๑.๑.๑ ศจพ. ... 

ด่วนที่สุด 



๒ 

๑.๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่
ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินงำนในแนวทำงอ่ืน ๆ ต่อไป 

๑.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำม
แบบสอบถำมเพ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำรพัฒนำคน
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

๑.๒ การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมาย
วิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๑.๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้มีควำมเป็น
เอกภำพ ควำมยั่งยืน และสำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ. 
ทุกระดับ อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่ tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๑.๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) 
เพ่ิมเติมเข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๑.๓ การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

๑.๓.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ร่วมพัฒนำแผนจังหวัด ในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดและ
แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี ซึ่งต้องเป็นกำรถ่ำยระดับแผนระดับที่  ๒ สู่กำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต้องด ำเนินกำร
ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนด  
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ 
ที่ส ำคัญ รวมถึงภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑.๔ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook 
เป็นประจ ำ เพ่ือใช้ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำม
แม่นย ำและมีควำมน่ำเชื่อถือ  

 /๑.๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๑.๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

๒. การขับเคลื่อนการบูรณาการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่   ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัย รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ในกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบ ศจพ. น ำร่อง ส ำนักงำนฯ 
ไดพิ้จำรณำคัดเลือกพ้ืนที่ในจังหวัดของท่ำนเพ่ือเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ต าบลนาพู่
อ าเภอเพ็ญ และเทศบาลต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กำรทุนเพ่ือ
เด็กแห่งสหประชำชำติ (United Nations International Children's Emergency Fund : UNICEF) จึงขอ
ความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนการลงพื้นที่และการด าเนินการ/กิจกรรมตามแนวทางความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาพื้นทีใ่นส่วนที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ และองคก์ำรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ 

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่  รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ ที่เชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ 
ผ่ำนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณำกำรในระดับต ำบลอีกด้วย โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูล 
กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับ ศจพ. ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ 
@tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำว 
ภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙- ๒๗๔๒ อีเมล์ 
Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลข
โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙- ๔๓๒๗ อีเมล์ Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพ่ือโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นท่ี จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑ หรือ ๖๒๔๔ 
Email: tpmap@nesdc.go.th  

 

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/กยป.)๐๓๙ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

         ๔  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี 
อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 

 ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่อง 
(ศจพ. Model) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพื้นที่ เพ่ือพัฒนำต้นแบบที่สำมำรถน ำไปขยำยผลในพ้ืนที่อ่ืนที่มีควำม
สอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของพ้ืนที่ต่อไป รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ 
เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ ระบบบริหำร
จัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือ
หลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรพัฒนำต้นแบบ 
ศจพ. น ำร่อง (ศจพ. Model) ที่มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

๑. การด าเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑.๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ
ทุกพื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/๑.๑.๑ ศจพ. ... 

ด่วนที่สุด 



๒ 

๑.๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่
ในระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินงำนในแนวทำงอ่ืน ๆ ต่อไป 

๑.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำม
แบบสอบถำมเพ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำรพัฒนำคน
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

๑.๒ การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมาย
วิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๑.๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้มีควำมเป็น
เอกภำพ ควำมยั่งยืน และสำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ. 
ทุกระดับ อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่ tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๑.๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) 
เพ่ิมเติมเข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๑.๓ การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

๑.๓.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ร่วมพัฒนำแผนจังหวัด ในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดและ
แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี ซึ่งต้องเป็นกำรถ่ำยระดับแผนระดับที่  ๒ สู่กำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต้องด ำเนินกำร
ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนด  
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ 
ที่ส ำคัญ รวมถึงภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑.๔ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook 
เป็นประจ ำ เพ่ือใช้ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำม
แม่นย ำและมีควำมน่ำเชื่อถือ  

 /๑.๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๑.๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

๒. การขับเคลื่อนการบูรณาการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่   ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัย รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ในกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบ ศจพ. น ำร่อง ส ำนักงำนฯ 
ได้พิจำรณำคัดเลือกพ้ืนที่ในจังหวัดของท่ำนเพ่ือเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ต าบล
ดาวเรือง หรือต าบลนาโฉง อ าเภอเมือง และเทศบาลต าบลตะกุด อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกองค์กำรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ (United Nations International Children's 
Emergency Fund : UNICEF) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนการลงพื้นที่และการด าเนินการ/กิจกรรม
ตามแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ และองค์กำรทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชำชำติ 

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่  รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ ที่เชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ 
ผ่ำนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณำกำรในระดับต ำบลอีกด้วย โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูล 
กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับ ศจพ. ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ 
@tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำว 
ภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙- ๒๗๔๒ อีเมล์ 
Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลข
โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙- ๔๓๒๗ อีเมล์ Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพ่ือโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นท่ี จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑ หรือ ๖๒๔๔ 
Email: tpmap@nesdc.go.th  

 

เว็บไซต์ ศจพ. 


