
 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้ อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 



 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/(กยป.) ว๐๔๓ 

 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือ  
เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
อ้ำงถึง   ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

๒. ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรชจัดควำมยำกจนและ 
    พัฒนำ คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับ  
ต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นท่ี เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ีตำมแนวทำงฯ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ  
ให้สำมำรถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน  

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของคณะกรรมกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ เร่ือง จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๕ ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว บูรณาการ และเต็มความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมบูรณาการการด าเนินการ
การขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ผ่ำนแนวทำงกำรด ำเนินกำร ๔ แนวทำง ดังนี้  

๑. การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุก
ช่วงวัย พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลประชำกร สถิติ สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก ให้
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย และจัดส่งให้ส ำนักงำนฯ เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบ TPMAP และประมวลผลส ำหรับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับ
พื้นท่ี และกำรออกแบบนโยบำยท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและทุกมิติกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หน่วยงำนท่ีมี
ข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำส่งข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ำกับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒. การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต 
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

/กำรพัฒนำ... 



๒ 

กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย สนับสนุน/ด ำเนินกำรร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพื้นท่ี แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมยั่งยืน 
สำมำรถสื่อสำรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบได้ร่วมกัน รวมท้ังต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและลดข้อจ ำกัดต่อกำรท ำงำนแบบแยกส่วน โดยกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำเมนูแก้จนได้ท่ี http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมขัดสน ก่อนกำรพัฒนำให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ ำว
สำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง และยั่งยืนตำมขั้นของกำรพัฒนำของ ศจพ. ต่อไป 

๓. การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยต่ำง ๆ และประยุกต์ใช้เมนูแก้จน ในกำรก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดท าโครงการที่มีความบูรณา
การจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แบบพุ่งเป้าท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยบรรจุไว้ในแผนแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงราย ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี 

๔. การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงำนภำยใต้สังกัดของท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ด ำเนินกำรตำมแนวทำง วิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน/ด ำเนินกำรจัดท ำต้นแบบกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในพื้นที ่ 

 ท้ังนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ ท่ีเชื่อมโยงกำรพัฒนำจำกประเทศสู่ชุมชนและจำกชุมชนสู่ประเทศ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ แบบบูรณำกำรในพื้นท่ี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน เพื่อร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ทุกระ ดับในพื้ น ท่ี ต่อ ไป  โดยท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมู ลกำรด ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ  ศจพ .  ไ ด้ ท่ี  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ หรือ Line Official : @nscr และ @tpmap หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
tpmap@nesdc.go.th และส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวภำสินี ศรีสมบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๖๑๙-๖๙๔๒ อีเมล์ Pasinee@nesdc.go.th และนำงสำวเก็จมณี 
ถินถนอม นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบั ติกำร หมำยเลข โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๔๙-๔๓๒๗ อี เมล์  
Ketmanee.t@nesdc.go.th  เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนในระดับพื้นที ่จะขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน 
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. 


