
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมตึกภักดบีดินทร์  ท าเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา     นายกรัฐมนตรี 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ     ประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา      รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๓. นายจุติ  ไกรฤกษ์       รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๔. นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์      รองประธานกรรมการ 
ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

๕. นายสันติ  พร้อมพัฒน์      รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

๖. นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ      กรรมการ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๗. นางพัชรี  อาระยะกุล      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๘. ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

๙. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๐. นายภูมา  ธรรมกุล       กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

๑๑. นายสุภัทร จ าปาทอง      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๑๓. นายดนุชา  พิชยนันท์      กรรมการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๔. พลโท นพดล  ปิ่นทอง      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
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๑๕. พลโท พิเศษ  ศิริเกษม      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๑๖. นายเฉลิมพล  โชตินุชิต      กรรมการ 
ผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๑๗. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด      กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

๑๘. นายสมคิด  จันทมฤก      กรรมการและเลขานุการ 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

๑๙. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ      กรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์     กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. นายธีรัชย์  อัตนวานิช      กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงการคลัง 

๓. นายส าราญ  สาราบรรณ์      กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๔. นางธิติภัทร คูหา       กรรมการ 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕. ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. นายวราวุธ  ศิลปอาชา    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   

         และสิ่งแวดล้อม 
๓. นายสมศักดิ์  เทพสุทิน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
๔. นายอิทธิพล  คุณปลื้ม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
๕. พลเอกชัยชาญ  ช้างมงคล    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
๖. นายชยธรรม์  พรหมศร    ปลัดกระทรวงคมนาคม 
๗. นายจตุพร  บุรุษพัฒน์    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. นายภุชพงค์  โนถไธสง    รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๙. นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว    รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
๑๐. นายพนูพงษ์  นัยนาภากรณ์    รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๑๑. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๒. นายวัลลภ  นาคบัว     รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๓. นางวรวรรณ  ชิตอรุณ    รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๔. นางอุรีรัชต์  เจริญโต    อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

กระทรวงการต่างประเทศ 
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๑๕. นายสันติ  ป่าหวาย     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑๖. นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ    ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๗. นายพลพีร์  สุวรรณฉวี    รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 
(ประจ านายอนุทิน ชาญวีรกูล) 

๑๘. นางสาวจันทนา  เบญจทรัพย์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

๑๙. นายณรงค์  ขันติวิริยะกุล    ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

๒๐. นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี   ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงมหาดไทย 

๒๑. นางสาวนิภา  ทองก้อน    ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน  

๒๒. นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
       รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ     

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
โดยมีประธาน คจพ. (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กรรมการ คจพ. คณะรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รวมทั้ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของ
รัฐบาลในช่วงหนึ่งปี ซึ่งเป็นปีที่ต้องท าให้ประสบความส าเร็จและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาและขจัดความยากจน รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินการแบบพุ่งเป้า โดยใช้กลไกในการท างานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงแผนงาน/โครงการของทุกกระทรวงให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 
ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเป็นไปได้อย่างยั่งยืน 
ในทุกมิต ินอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของข้อมูล มีการบูรณาการ
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน รวมถึงให้หน่วยงานในพ้ืนที่น าข้อมูลไปวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เพ่ือประเทศชาติ และประชาชน ที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือน
กันยายน ปี ๒๕๖๕  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงาน 
การประชุม คจพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้คณะกรรมการฯ 
แจ้งการแก้ไขรายงานและรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม  
ตามความเห็นของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย) ในหน้า ๑๐  
แนวทางการด าเนินการ โดยเสนอแนะให้เปลี่ยนค าจาก “โครงการที่เกี่ยวข้อง” เป็น “โครงการส าคัญ 
ที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายเลขานุการฯ” ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวแล้วเสร็จ 

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 

  ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื ่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึ่ ง คจพ. มีมติ เห็นชอบในคราวประชุม  ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ทุกมิติ และทุกพ้ืนที่ในประเทศ (๒) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ (X-Ray)  
หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP (๓) ร่วมแก้ไขและพัฒนา 
เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP (๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ 
TPMAP โดยมีการแบ่งขั้นการพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ อยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) 
และยั่งยืน (sustainability) โดยสรุปความคืบหน้าในการด าเนินการได้ ดังนี้ 

๑.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพืน้ที่ในประเทศ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  
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๑.๑.๑ ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการจัดส่งหนังสือไปยังส่วนราชการต่าง ๆ  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึง 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า หรือข้อมูลอ่ืนที่สามารถสนับสนุน 
การด าเนินการของ ศจพ. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก  
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ได้จัดส่งข้อมูล
มายัง สศช. และมีบางหน่วยงานไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บางข้อมูล  
ที่หน่วยงานจัดส่งมาไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP ได้ เนื่องจากเกิดปัญหา 
ด้านเทคนิค และหน่วยงานไม่ได้ม ีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิท ัล ทั ้งนี้  
จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ ส่งผลให้ได้กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ 
ทีต่้องเร่งให้ความช่วยเหลือประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลคนยากจนความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ตามดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ (Multidimensional Poverty 
Index : MPI) กับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในปี ๒๕๖๕ มีจ านวน ๑,๐๒๕,๗๘๒ คน 
เพ่ิมขึ้น ๔๒,๔๖๖ คน จากปี ๒๕๖๒ ที่อยู่ที่ ๙๘๓,๓๑๖ คน โดย สศช. ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ TPMAP เรียบร้อยแล้ว และ (๒) กลุ่มครัวเรือน/
เปราะบาง โดยในปี ๒๔๖๒ มีจ านวนครัวเรือน/คนเปราะบางทั้งประเทศในระบบ TPMAP 
ทั้งสิ ้น ๔,๑๐๔ ,๔๕๐ ครัวเรือน ๑๐,๗๕๔ ,๒๐๕ คน อย่างไรก็ตาม กลุ่มครัวเรือน
เปราะบางในปี ๒๕๖๕ ต้องรอการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูลมายัง สศช. เพ่ือน ามาประมวลผล 
เป็นข้อมูลกลุ่มเปราะบางต่อไป 

๑.๑.๒ ข้อมูลระดับพื้นที่ สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ในระดับครัวเรือนและบุคคล เพ่ือน าไปสู่การก าหนด MPI ในระดับประเทศและระดับ
พื้นที่ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๒ ชุด ได้แก่ แบบสอบถามระดับบุคคล และ
แบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยได้มีการทดสอบการเก็บข้อมูลแบบสอบเพื่อการ
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พัฒนาคน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 
สงขลา นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย และบางพลัด) และอุดรธานี ทั้งนี้ 
สศช. ได้ด าเนินการประมวลข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามในระดับพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนา MPI ตามขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยมีการ
ก าหนดมิติความขัดสน ประกอบด้วย ๕ มิติการพัฒนา ได้แก่ (๑) มิติด้านความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ (๒) มิติด้านการศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (๓) มิติความขัดสนด้านสุขภาพ 
(๔) มิติด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ 
รวมทั้งได้น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บแบบสอบถามในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และ
กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์ตามขั้นการพัฒนา พบว่า ครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจ 
ในจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีครัวเรือนใดผ่านขั้นการพัฒนาของการอยู่รอด ในขณะที่
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีบางพ้ืนที่ผ่านขั้นการอยู่รอด  

๑.๑.๓ ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่) สศช. ได้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ที่สะท้อนถึงศักยภาพ
ของพ้ืนที่ ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ซึ่งเป็นข้อมูล
หมู่บ้ านที่แสดงให้ เห็นสภาพทั่ว ไป  และปัญหาของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงชุมชน
สะท้อนศักยภาพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านใน ๗ มิติ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่สะท้อนมิติของความขัดสน ๕ มิติ ตาม MPI (๒) ข้อมูลพิกัดบริการ
สาธารณะ  (สถานศึกษา  สถานพยาบาล) สะท้อนการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ และ (๓) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่าง
เวลากลางคืน (Nighttime Light) ที่สะท้อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กับข้อมูลมิติความขัดสน
และปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือหาช่องว่างการพัฒนา/ช่องว่างเชิงนโยบาย และน าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
และบริบทของพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ สศช. ได้น าข้อมูลทางกายภาพของต าบลหนองโพ อ าเภอ
ตาคลี และต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล 
มิติความขัดสนของ TPMAP พบว่า ต าบลหนองโพส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการศึกษาและ
ทักษะที่จ าเป็น และเมื่อพิจารณาข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ในพ้ืนที่มีจ านวน
สถาบันการศึกษาค่อนข้างมาก ซ่ึงในการแก้ไขปัญหาจึงควรพิจารณาปรับปรุงโครงการที่มีอยู่
ให้สามารถพุ่งเป้าได้มากขึ้น ในขณะที่ต าบลเขาชนกัน พบว่า ส่วนใหญ่ มีปัญหา 
ด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และเม่ือพิจารณาจากข้อมูล กชช.๒ค พบว่า ในพ้ืนที่ไม่มี
สถานประกอบการที่มีการจ้างงาน แต่มีศักยภาพในการรวมกลุ่มของชุมชนในระดับดีมาก 
ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาจึงควรส่งเสริมให้มีการต่อยอดการรวมกลุ่มให้มีการประกอบ
อาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึน 

๑.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน 
(Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP  

ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจตรวจสอบ



๗ 
 

ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากการประมวลผลการด าเนินการของ ศจพ.  
ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ จากระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) (ข้อมูล ณ  
สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕) พบว่า การลงพ้ืนที่ส ารวจครัวเรือนในระบบ Logbook มีครัวเรือน 
ที่ได้รับการส ารวจทั้งสิ้น ๔๗๗,๓๒๔ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด ๑๒,๒๐๘,๙๑๓ ครัวเรือน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในระบบ Logbook ทั้งนี้ เนื่องจาก ศจพ. 
ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ อาจยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ Logbook และยังมีความ
คุ้นชินกับการท างานบนกระดาษ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังคง
เป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการสงเคราะห์ มากกว่าการพัฒนาที่ยังยืน  

๑.๓ แนวทางท่ี ๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการน าแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยในส่วนของการแก้ไข้ปัญหา
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่ ๓ จะเป็นการด าเนินการในส่วนของ Do ซึ่งการจัดท า
โครงการจะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการจัดท าโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ แนวทาง ทั้งนี้ 
สศช. ได้ด าเนินการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาและ
เป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ เพ่ือให้ ศจพ. ในทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าโครงการ/การด าเนินการ โดยพบว่า การด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ๖ ประเด็น
แผนแม่บทฯ และ ๑๓ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

นอกจากนี้ สศช. ยังได้ด าเนินการประมวลโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ผ่านมาจากระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๙,๘๒๒ โครงการ โดยโครงการ
ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกระดับและ
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สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้  ยังพบว่า โครงการ/การด าเนินการ 
อาจจะยังไม่สอดคล้องกับมิติปัญหา ภูมิสังคม และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ รวมทั้ง
เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และยังไม่ได้ 
มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

๑.๔ แนวทางท่ี ๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP 

สศช. ได้มีการลงพ้ืนที่ ๕ พ้ืนที่ ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย 
และบางพลัด) สงขลา และนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ศจพ. ระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ สถาบันพระปกเกล้า ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามการด าเนินการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของ ศจพ. ในระดับพ้ืนที่  และประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา 
ทางการศึกษา รวมทั้งชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ศจพ. ทุกระดับในการขับเคลื่อน  
การด าเนินการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และได้ด าเนินการจัดท าต้นแบบ 
ศจพ. น าร่อง (ศจพ. Model) โดยในการคัดเลือกจัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง จะพิจารณาจาก
ความพร้อมของพ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่ ๔ ต้นแบบ ประกอบด้วย (๑) ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (๒) ต้นแบบบูรณาการถ่ายระดับจากอ าเภอ ได้แก่ พ้ืนที่ด าเนินการ  
อ าเภอหนองกะท้าว อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก (๓) ต้นแบบความร่วมมือสถาบันการศึกษา
เข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และ (๔) ต้นแบบความร่วมมือโดยภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ในพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินการของหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นการด าเนินการ 
แบบแยกส่วน (silo) ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกันของกลไก ศจพ. ในพ้ืนที่ นอกจากนี้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ 

๒.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ  

๒.๑.๑ สศช. จะด าเนินการประสานข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ิมเติมและเผยแพร่เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายการท างานในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

๒.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ ด าเนินการเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ 

๒.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน 
(Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP  

๒.๒.๑ สศช. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
จะด าเนินการจัดท าจอแสดงผลเป้าหมายและการด าเนินการ (Dashboard) การแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ 
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๒.๒.๒ ศจพ. ทุกระดับด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่
โดยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการท างานในระบบ TPMAP ในทุกขัน้ตอน 

๒.๓ แนวทางท่ี ๓ ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความย่ังยืน โดยใช้ระบบ TPMAP  

๒.๓.๑ สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการจัดมหกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในบางกอกน้อยโมเดล และด าเนินการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบพุ่งเป้าต่อไป 

๒.๓.๒ ศจพ. ทุกระดับ โดยเฉพาะ ศจพ.จ. พัฒนาโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยพุ่งเป้าให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับท่ี ๓ อ่ืน ๆ 

๒.๔ แนวทางท่ี ๔ ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP  

๒.๔.๑ สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดยร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการจัดท าต้นแบบการด าเนินการขับเคลื่อน
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และจัดท าระบบประมวลผล
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการทั้งในระดับนโยบาย
และพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของภูมิสังคมต่อไป 

๒.๔.๒ ศจพ. ทุกระดับ น าเข้าข้อมูลการด าเนินการและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการพัฒนาของคน
หรือครัวเรือนเพ่ือใช้ประกอบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามข้อเท็จจริง 
เชิงประจักษ์ท่ีต้องมีความแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือ 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

๓.๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึง
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
ศจพ. เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บข้อมูลจะต้องด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถมีการเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ TPMAP รวมทั้ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ  
ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ในระบบ Logbook  
เพ่ือเติมเต็มข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่ในระบบ TPMAP ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์  

๓.๒ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความยั่นยืนในการแก้ไขปัญหา โดยควรมีการแบ่ง
ประเภทกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด และ
สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งน ากลไกในระดับพ้ืนที่ที่มีอยู่เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในระดับ
พ้ืนที่และภาคีการพัฒนาในระดับพ้ืนที่  
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๓.๓ แผนงาน/โครงการ การจัดท าแผนงาน/โครงการ/การด าเนินที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ผ่านมา ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการยังไม่บรรลุ  
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ จะต้องมี
การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/การด าเนิน ให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้า โดยต้องค านึงถึงภูมิสังคม ความพร้อมของพ้ืนที่ ทรัพยากร
และศักยภาพของชุมชนร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป โดยการใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าด้วย 

๓.๔ การบูรณาการทรัพยากร หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการบูรณาการ
การด าเนินการร่วมกันทั้งในส่วนของข้อมูล บุคคล องค์ความรู้ต่าง ๆ การด าเนินการแผนงาน/
โครงการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จริง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๔. มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
โดยใช้ระบบ TPMAP 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อค้นพบในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนช่วงวัยของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ระบบ Logbook และ
ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน  
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ด้วยระบบ TPMAP ในพื้นที่  
๕ จังหวัด (อุดรธานี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย และบางพลัด) สงขลา และนครสวรรค์) 
พบว่า หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องได้มีการจัดท าโครงการ/การด าเนิน การ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานรัฐและภาคีการพัฒนาในภาพรวม 
ท าให้ไม่สามารถทราบถึงการด าเนินการที่เกิดข้ึนในระดับประเทศและพ้ืนที่ รวมทั้งรูปแบบการด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการสงเคราะห์หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังไม่เกิดการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงกลไก ของ ศจพ. ในระดับพ้ืนที่ อย่างเป็นรูปธรรม 
สศช. จึงได้พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
(เมนูแก้จน) ขึ้น 



๑๑ 
 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอ เมนูแก้จน ซึ่งได้มีการจ าแนกตาม ๓ ขั้นของการพัฒนา ได้แก่  
อยู่รอด พอเพียง  และยั่งยืน  และ ๕ มิติความขัดสน ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(๒) การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (๓) สถานะทางสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕)  
การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือเป็นแนวทางให้ ศจพ. ทุกระดับ  
ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ และหน่วยงานของรัฐ ในการน าเมนูแก้จนที่มีรายการของแนวทาง/มาตรการ/
การด าเนินการไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามสภาพมิติความขัดสนและระดับความรุนแรงของบุคคล/ครัวเรือน 
รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท าโครงการเพ่ือการแก้ไขและพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ในการน า
เมนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องและความเหมาะสมของภูมิสังคมของการพัฒนาและ
ทรัพยากรในพื้นที่ควบคู่กันไป ทั้งนี้ สศช. ได้ด าเนินการน าข้อมูลของครัวเรือนที่ได้จากการลงพื้นที่  
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นตัวอย่างในการน าเมนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย โดยได้ยกตัวอย่างครัวเรือนของคุณตา ในอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในครัวเรือน 
มีผู้สูงอายุ ๒ คน คือ คุณตาอายุ ๖๔ ปี คุณยายอายุ ๖๖ ปี ซึ่งได้ตกมิติความขัดสนทั้ง ๕ มิติ โดยได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในแก้ไขปัญหาของครัวเรือนคุณตาที่ได้จากการน าเมนูแก้จน 
มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

การด าเนินการแก้ไขแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  ศจพ. ทุกระดับ และ 
ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ต้องบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ Logbook ที่มีการระบุมิติ
ความขัดสนของบุคคล/ครัวเรือนในการน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับเมนูแก้จน เพ่ือน าไปประกอบในการ
ออกแบบแนวทาง/มาตรการ/โครงการ/การด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับมิติปัญหา ความต้องการ 
และภูมิสังคม เพ่ือให้บุคคล/ครัวเรือน สามารถที่จะอยู่รอดได้ในขั้นต้น และพัฒนาตามล าดับขั้นของ
ระดับข้ันของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ต้องให้มีการรายงานผล
การด าเนินการและบันทึกข้อมูลกลับเข้ามาในระบบ Logbook เพ่ือให้ระบบมีข้อมูลการด าเนินการ  
จากระดับพื้นท่ี 



๑๒ 
 

๔. มติที่ประชุม   

๔.๑ เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน และมอบหมาย  สศช. 
ด าเนินการจัดท าแนวทางฯ ให้ครอบคลุมมิติและระดับขั้นของการพัฒนา  และด าเนินการ
เผยแพร่ต่อไป 

๔.๒ มอบหมาย ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ น าแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มาด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า โดยต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมของการพัฒนาในพ้ืนที่ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืน 
ในระดับพื้นที่ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความเป็นมาในการจัดท า คู่มือแนวทางการด าเนินงานการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ 
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยที่ประชุม คจพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบแนวทางและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) จัดท าคู่มือฯ ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
ด้วยระบบ TPMAP โดยมีการจัดประชุม อขจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ
มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนฯ ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย  
๔ แนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ การตรวจสอบข้อมูล ทีมปฏิบัติการฯ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ๓ ประเภท ได้แก่ 
(๑) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP (๒) กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP (Exclusion error) 
และ (๓) กลุ่มคนเปราะบาง โดยได้รับการรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนจาก คจพ.อ. 
และ คจพ.จ. เรียบร้อยแล้ว  

๒.๒ การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย  (แผนครัวเรือน) ทีมพ่ีเลี้ยง 
ลงพ้ืนที่รายครัวเรือน โดยใช้ปฏิบัติการ ๔ท ในการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ ศจพ.อ. ใช้ในการด าเนินการต่อไป  

๒.๓ การบูรณาการแก้ไขปัญหา ศจพ.อ. บูรณาการให้ความช่วยเหลือเป้าหมาย โดยกระทรวง/
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ มีภารกิจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดท าโครงการส าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป  

๒.๔ การติดตามรายงานผล ทีมพ่ีเลี้ยงลงพ้ืนที่รายครัวเรือน เพ่ือติดตามครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด 
(Intensive Care) พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรมการช่วยเหลือในระบบ Logbook ทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการน าเสนอวีดิทัศน์การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อฉายภาพการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศจพ. ในระดับต่างๆ และทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพ้ืนที่ด้วย 

 



๑๓ 
 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ การเข้าใจถึงภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างการสร้างแบรนด์เสื้อผ้า 
จากผ้าฝ้ายของชาวบ้านในอ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ต้องอาศัยการท างานร่วมกันของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นหลัก ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อมั่นกัน มีกฎกติกาที่ชัดเจน 
และสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่ ง ศจพ. และทีมปฏิบัติการฯ จ าเป็น
จะต้องท าความเข้าใจวิธีคิดของชาวบ้านในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง โดยค านึงถึงต้นทุนทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น ความเป็นไทย และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน รวมถึงศักยภาพ  
ในระดับพื้นที่ ความร่วมมือของทีมและภาคส่วนต่าง ๆ  เพ่ือน ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และ 
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของชาวบ้านในพ้ืนที่เพ่ิมเติมต่อไป  

๓.๒ การด าเนินการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตามเมนูแก้จนในระดับพื้นที่ ในการน าเมนูแก้จน
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  หน่วยงานของรัฐ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ  
ทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จะต้องค านึงภูมิสังคม ความพร้อม
ของทรัพยากร และศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ด้วย โดยต้องมีการด าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการของ 
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในมิติ 
การพัฒนานั้น ๆ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม หากสภาพปัญหาในพ้ืนทีแ่ตกต่างจากเมนูแก้จนให้กระทรวง กรม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่และบูรณาการหารือร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  (ระยะเวลา ๗ เดือน)  

๓.๓ การขับเคลื่อนการด าเนินการ ในการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศจพ. ในทุกระดับ 
และทีมปฏิบัติการต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงต้นทุนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ มีการท างานเป็นทีม ถ่ายระดับจากระดับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ  
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. มติที่ประชุม  

๔.๑ เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๔.๒ มอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่ ศจพ.อ. ชี้เป้าจากระบบ TPMAP โดยน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพ
ปัญหาแตกต่างจากแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนให้กระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขรายครัวเรือน โดย
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในระดับอ าเภอ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔.๓ มอบหมายทีมพี่เลี้ยง น าข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปก าหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน และเป็นผู้ติดตาม/ดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมทั้งบันทึกผลการด าเนินงานลงในระบบ Logbook ทุกครั้ง ที่มีการด าเนินการของ
กระทรวง หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานในที่ประชุมทราบถึงการด าเนินการการจัดท าโครงการในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือน าไปสู่กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
โดยจะต้องยึดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใน ๔ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย  
แผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ (๓) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ และ 
(๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ที่ยึดหลัก PDCA 
นอกจากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว หน่วยงานจะต้องน าเมนูแก้จนมาประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางที่ ๓ การจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจะมี อขจพ. เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องในการให้คะแนนและจัดล าดับความส าคัญเพ่ิมเติมจาก (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับของแผนย่อย (จ.๓) (๒) ส านักงบประมาณ และ (๓) สศช. 

๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการน าเสนอวีดิทัศน์ตัวอย่างข้อเสนอโครงการน าร่องสัมมาชีพเพ่ือขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นข้อเสนอโครงการที่เป็นไป  
ตามหลักการที่ สศช. ก าหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ าและแก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามมาตรการความช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี โดยโครงการดังกล่าวจะด าเนินการบนพ้ืนที่น าร่อง ๓๐,๐๐๐ ไร่ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมบริจาคที่ดินเปล่าที่ ไม่มีการ
ด าเนินการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะน าไปถูกจัดสรรให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากิน ผู้ที่มีรายชื่อในระบบ 
TPMAP ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด -19 ตลอดจนถึงผู ้ที ่ผ่านการอบรม 
จากโครงการโคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์ ๑๕,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าวจะน าไปสู่กระบวนการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ การจัดสรรงบประมาณ การด าเนินการจัดท าโครงการฯ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของการใช้
งบประมาณในการด าเนินการโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของ
คนในพ้ืนที่ โดยการขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อภาครัฐ 

๓.๒ ความครอบคลุมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ การคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องครอบคลุมถึงผู้ที่มี
รายได้น้อยที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร อาทิ ผู้ที่ว่างงาน อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และกลุ่มคนเปราะบางที่ตกหล่นจากข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 



๑๕ 
 

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการฯ  
อย่างเคร่งครัด 

๔.๒ มอบหมายให้ สศช. จัดท ากลไกเพื่อรองรับโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางที่ก าหนด
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

๔.๓ เห็นชอบหลักการโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในส่วนของงบประมาณให้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนินการ 
และมอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นไป  
ตามแนวทางฯ และประสานส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
หรืองบประมาณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
๑. นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

ให้แก่คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย มีข้อสั่งการ จากการรายงานความก้าวหน้า 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้า  
มอบหมายกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืน ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดูแลในแต่ละมิติ 
ใช้แผนงาน/โครงการ ในเมนูแก้จน ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน
ได้ครอบคลุมและตรงกับปัญหาของครัวเรือนทั้ง ๕ มิติ  

๑.๑ มิติสุขภาพ  มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้ าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ 
ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ
อาทิ เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ครัวเรือนกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ปลอดภัย ไม่ได้
มาตรฐาน การใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยไม่เหมาะสม คนอายุ ๖ ปีขึ้นไปไม่ออกก าลังกาย โดยให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 

๑.๒ มิติความเป็นอยู่ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ อาทิ กรณีครัวเรือนมีสภาพบ้านไม่คงทน กรณีไม่มีที่อยู่
อาศัย และที่ท ากิน กรณีครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มไม่เพียงพอ กรณีครัวเรือนมีน้ าใช้ไม่เพียงพอ 
กรณีการจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ   

๑.๓ มิติการศึกษา มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก  ในการบูรณาการให้ความ
ช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ 
อาทิ กรณีเด็กอายุ ๓-๕ ปี ไม่ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนกรณีที่เด็กจบ
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ หรือลาออกกลางครัน กรณีท่ีคนในครัวเรือนไม่สามารถอ่าน
เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 



๑๖ 
 

๑.๔ มิติรายได้ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือกองทุนอ่ืน ๆ 
เร่งให้ความช่วยเหลือ ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ อาทิ คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี ไม่มีอาชีพ 
และรายได้ คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่มีอาชีพหรือรายได้  หรือรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน ต่ ากว่า 
๓๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี เช่น กรณีมีความประสงค์จะฝึกอาชีพ ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และวิทยาลัยสารพัดช่าง ด าเนินการฝึกทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพ่ือให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ  
กรณีเป็นเกษตรกรมีปัญหาผลผลิตตกต่ า ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดการให้ความรู้  การเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรจ าหน่าย 
ในลักษณะตลาดกลาง หากมีครัวเรือนที่ไม่สามารถพัฒนาได้ หรือร่างกายไม่มีความพร้อม  
ให้จัดเป็นกลุ่มประเภทให้การสงเคราะห์ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา เป็นต้น 

๑.๕ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ อาทิ กรณีผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไม่มีที่อยู่อาศัย ให้ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดสวัสดิการจัดหาที่พักคนชรา ผู้พิการ หรืออ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 

การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน มีทั้งหลักการและแนวทางการปฏิบัติ  
ซึ่งสภาพปัญหาอาจสอดคล้องกับภารกิจของหลายหน่วยงาน ซึ่งมีหลักคิดที่ส าคัญ คือ ต้องหาเป้าหมาย 
ให้เจอ และด าเนินการช่วยเหลือทันทีตามที่ได้รับการร้องขอ ดังนั้น ต้องผนึกก าลังในฐานะ “ทีมประเทศไทย” 
ร่วมด าเนินการกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือที่จะช่วยกันลดความเลื่อมล้ า และแก้ไขปัญหาความยากจน 
ให้ลดลงและหมดไป โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิดของข้าราชการ
และประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เป็น
การด าเนินการแบบพุ่งเป้า เพื่อน าประเทศไทยไปสู่ ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้  ในการด าเนินการต่างๆ ควรต้องให้ความส าคัญและค านึงถึง
ต้นทุนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ด้วย 

๒. มติที่ประชุม   

 รับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.  
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