
 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 
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๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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) 
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กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 
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๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 



 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่  

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

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำให้สำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำม
ยั่งยืน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ด ำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุก
พื้นที่ในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในระบบ
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน
ในแนวทำงอื่น ๆ ต่อไป 

๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
เ พ่ือกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ยในระดับครั ว เรื อนและบุคคลตำมหลักกำรของดัชนีกำร พัฒนำคน  
หลำกหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยส ำนักงำนฯ จะแจ้งรำยละเอียดผ่ำนทำง
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

/๒. การร่วม ... 



๒ 

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที ่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมยั่งยืน สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมทั้งต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบ
แยกส่วน โดยกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถศึกษำเมนูแก้จนได้ที่  http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เ พ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อน
กำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. 
ต่อไป 

ทั้งนี้ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของ ศจพ. ทุกระดับ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ศจพ.  ทุกระดับ 
อำทิ กำรมอบรำงวัลให้แก่ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติกำรฯ หรือทีมพ่ีเลี้ยงที่ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำรำยบุคคล/ครัวเรือน โดยสำมำรถจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำร หรือเว็บไซต์ที่มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำยังส ำนักงำนฯ ได้ที่  tpmap@nesdc.go.th เพ่ือส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/  ต่อไป 

๒.๒ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติกำรฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และกำรด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ของกลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจำกระบบ (exclusion error) เพ่ิมเติม
เข้ำมำในระบบให้สอดคล้องต่อสภำพควำมเป็นจริง 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน 

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจำกระบบ TPMAP 
ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดรำยปี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ รวมทั้งในการ
จัดท าโครงการในพื้นที่ที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ทั้งนี้  กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ต้องด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนมำกกว่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแบบสงเครำะห์ และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีกำรพัฒนำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลกำรด ำเนินกำร สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ของกำรพัฒนำของคนหรือครัวเรือน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ ำ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ต้องมีควำมแม่นย ำและมีควำม
น่ำเชื่อถือ  

/๔.๒ ศจพ. ... 



๓ 

๔.๒ ศจพ.ทุกระดับ ร่วมกับภำคีกำรพัฒนำในพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้ง ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ  
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยัง เป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
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 หรือสอบถำมข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่  tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวภำสินี 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 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
E-mail: tpmap@nesdc.go.th  

เว็บไซต์ ศจพ. 


