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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบกำรลดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำม
เหลื่อมล้ ำ นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่อง (ศจพ. Model) 
ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพื้นที่ เพ่ือพัฒนำต้นแบบที่สำมำรถน ำไปขยำยผลในพ้ืนที่อ่ืนที่มีควำมสอดคล้องกับ 
ภูมิสังคมและบริบทของพ้ืนที่ต่อไป โดยส ำนักงำนฯ ได้พิจำรณำคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ ๖ พ้ืนที่ ใน ๓ จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอุดรธานี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รวมถึง
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ตำมแนวทำงฯ เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถ 
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.) จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านในฐานะกรรมการของ คจพ. สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ เพื่อร่วม
บูรณาการการด าเนินการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำ
คนทุกช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ที่มีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน  
๑๓ หลักให้ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพ่ือน ำมำใช้

/ประกอบกำร... 
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ประกอบกำรพัฒนำระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำร
พัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ และกำรออกแบบนโยบำยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงำนที่มีข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่ง
ปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมาย
วิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ 
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  
ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ 
ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับ
ข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยใน โดยจัดท า
โครงการที่มีความบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าทีเ่หมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุ
ไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนที่เก่ียวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำ
ต้นแบบกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่  

 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ ที่เชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ 
ผ่ำนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณำกำรในระดับต ำบลอีกด้วย ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการ
ประสานส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบท้ายหนังสือนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนว
ทางการขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน เพ่ือร่วมด ำเนินกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ทุกระดับในพ้ืนที่ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูลกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
ศจพ. ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และ

/นำงสำว... 
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นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ 
อีเมล์ Ketmanee.t@nesdc.go.th เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพ่ือโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นท่ี จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน 

ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑ หรือ ๖๒๔๔ 
ศูนย์รับเรื่องทำงโทรศัพท.์ ๐๖๔ ๒๙๘ ๕๔๗๕ หรือ  
๐๘๓ ๒๗๖ ๕๕๐๗ หรือ ๐๘๕ ๕๔๓ ๗๖๗๑ 
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ E-mail: tpmap@nesdc.go.th  
 

เว็บไซต์ ศจพ. หนังสือเวียน 
ผู้ว่าราชการจงัหวัด

และกรุงเทพมหานคร 


