
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

QR Code เอกสารประกอบฯ 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความ

ยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยนื 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 

 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
   ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

  
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดม้ีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึก
ภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และได้แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมฯ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  



 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๒ 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

 

 
 



 

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 
 



๒ 
 

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 



๓ 
 

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
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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  



๑๐ 
 

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.  

 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 

(นางสาวสรยา ยศยิ่งยง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนว 

ทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิง 
ประจักษ์ 

 

 



๓.๑ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัด

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ตามที่
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและฝ่ายเลขานุการร่วมของ
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) เสนอ ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามที่ 
คจพ. มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเป้าหมาย
การด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือ
หลักในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และหลักการ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า สามารถด าเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

 

สาระส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนฯ ใน ๔ แนวทางตามทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบได ้สรุปได ้ดังนี ้
๑.๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ใน

ประเทศ รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่ส านักงานฯ พัฒนาขึ้น เพื่อให้ระบบ 
TPMAP เป็นเครื่องมือที่มีข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน โดยประมวลผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และการออกแบบนโยบายที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและทุกมิติการพัฒนา 



๓.๑ - ๒ 
 

๑.๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบหากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยม
บ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน หรือ เมนูแก้จน ที่จ าแนกตาม ๕ มิติของความขัดสน ได้แก่ 
(๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (๓) สถานะทางสุขภาพ 
(๔) คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วม
ในสังคม และ ๓ ขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน ให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤติ สามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ได้ตามภูมิสังคมที่แตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที ่ 

๑.๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
งานวิจัยต่าง ๆ ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
เมนูแก้จน คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความ 
เหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่อยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
แบบยั่งยืนมากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  

๑.๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้วยข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยด าเนินการร่วมกับ
ข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ eMENSCR และข้อมูลดัชนีการพัฒนาคนหลากหลาย
มิติ  (MPI) ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลบุคคล/ครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับประเทศและพื้นที่  
โดยการด าเนินการต้องมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มคนเป้าหมายของแต่ละปีที่
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ  

๒. ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๑ ความคืบหน้าแนวทางที่ ๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการ
พัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งมี
การด าเนินงาน ดังนี้ 
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๒.๑.๑ ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ  
(๑) สศช. ได้มีการจัดส่งหนังสือไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ า หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินการของ ศจพ. 
ที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
พัฒนาระบบ TPMAP และประมวลผลส าหรับการด าเนินการออกแบบนโยบายที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และมิติการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ไดค้รอบคลุมทุกมิติการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปสถานะของข้อมูล  

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระ ๓.๑ - ๑) 
(๒) กรณีตัวอย่างการเติมเต็มระบบ TPMAP กับ ระบบ Thai QM ของกรมการ

ปกครอง ซึ่งเป็นระบบส าหรับการส ารวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือน โดยมีข้อมูลจากสภาพปัญหาและความ
เดือดร้อน ทั้งหมด ๗ ด้าน ทั้งหมด ๓๗ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) บ้านและที่อยู่
อาศัย ๖ ตัวชี้วัด (๒) น้ าดื่มและน้ าใช้ ๓ ตัวชี้วัด (๓) การศึกษา ๕ ตัวชี้วัด (๔) ความ
เดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ๑๒ ตัวชี้วัด (๕) รายได้และอาชีพ ๔ 
ตัวชี้วัด (๖) ความปลอดภัย ๒ ตัวชี้วัด และ (๗) กลุ่มเปราะบาง ๕ ตัวชี้วัด ที่ได้มีการ
ส ารวจในทุกพื้นที่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ระบบ TPMAP ที่มีการส ารวจปัญหารายครัวเรือน ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้หารือ
ร่วมกับกรมการปกครอง เพื่อหาแนวทางการเติมเต็มข้อมูลดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยง
ผ่านเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักหรือเลขจังหวัด อ าเภอ ตามหลักการของ 
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กรมการปกครอง โดยการเชื่อมโยงดังกล่าวจะสามารถพัฒนาระบบ TPMAP 
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหารายครัวเรือนมากยิ่งขึ้น 

๒.๑.๒ ข้อมูลระดับพื้นที่ สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วง
วัย ในระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมกับบริบทของการพัฒนาประเทศใน
ปัจจุบันเป็นข้อมูลระดับพื้นที่ที่ส าคัญ เพื่อน าไปสู่การก าหนดดัชนีการพัฒนาคน
หลากหลายมิติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ (MPI) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
๒ ชุด ได้แก่แบบสอบถามระดับบุคคล และแบบสอบถามระดับครัวเรือน ซึ่ง สศช. ได้เริ่ม
ทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (MPI Logbook) 
ในระดับครัวเรือนและบุคคลในพื้นที่น าร่อง ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๒.๑.๓ ข้อมูลระดับพื้นที่ ข้อมูลทางกายภาพ ศักยภาพในพื้นที่ สศช. ได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลระดับพื้นที่ ข้อมูลทางกายภาพ ศักยภาพในพื้นที่ จากหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กับข้อมูลมิติความขัดสนและ
ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการประสานขอข้อมูลจากระบบข้อมูลกลาง 
อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน สถานศึกษา สาธารณสุข ที่อยู่ในการดูแลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นการเบื้องต้นแล้ว 

๒.๒ ความคืบหน้าแนวทางที่ ๒ การร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติ
และเยี่ ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP เพื่ อแก้ ไขปัญหาความยากจน 
ให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤติสามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ได้ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการ
ประมวลผลการด าเนินการของ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ จากระบบ Logbook (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) มีความคืบหน้าการด าเนินการ ดังนี ้

๒.๒.๑ การลงพื้นทีเ่พื่อส ารวจข้อมลู ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการ 

๑) ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ทั้งสิ้น ๖๑๘,๓๑๑ ครัวเรือน จากข้อมูล
ครัวเรือนทั้งหมด ๑๒,๘๑๗,๙๐๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔.๘๐ ของครัวเรือน จปฐ. 
ทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจ านวน ๑๔๔,๐๓๖ ครัวเรือน  

๒) การส ารวจปัญหาของครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น ๖๒๑,๓๗๐ ครัวเรือน (ร้อยละ 
๙๘.๕๑ ของครัวเรือนในระบบ Logbook) เพื่อเพ่ิมเติมปัญหาที่ค้นพบจากการลง
พื้นที่เข้ามาในระบบ Logbook  

๓) การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยได้มีการ
ด าเนินการฯ ทั้งสิ้นจ านวน ๖๒๑,๔๔๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๙๘.๗๔ ของครัวเรือน
เป้าหมาย)  

๒.๒.๒ การเพิ่มเติมครัวเรือนใหม่ในระบบ Logbook ที่ได้จากการลงพื้นที่ ศจพ. ในทุกระดับ 
และทีมปฏิบัติการฯ ได้มีการเพิ่มเติมครัวเรือนใหม่จ านวนทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๘ ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน ๓,๗๕๒ ครัวเรือน โดย ๕ จังหวัดที่มีการเพิ่มครัวเรือนใหม่ในระบบ 
สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย และสุราษฎร์ธาน ีตามล าดับ 



๓.๑ - ๕ 
 

๒.๒.๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ 
TPMAP (เมนูแก้จน) สศช. ได้มีการด าเนินการประสานไปยัง ๒๐ กระทรวง เพื่อขอข้อมูล
การด าเนินมาตรการ การด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานได้มี
การจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายัง สศช. รวมจ านวน ๒๑๐ ชิ้นงาน และ สศช. อยู่ระหว่าง
การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเมนูแก้จนให้มี
ความครอบคลุมและสอดคล้องกับ ๕ มิติพัฒนา และ ๓ ขั้นการพัฒนามากย่ิงขึ้นต่อไป  

๒.๓ ความคืบหน้าแนวทางที่ ๓ การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  

สศช. ได้ด าเนินการประมวลร่างข้อเสนอโครงการในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับแนวทางการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหน่วยงานได้จัดท าขึ้น
ตามแนวทางการจัดท าโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จาก
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รวมจ านวน ๒,๖๑๙ โครงการ โดยเป็น
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ ศจพ. ทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ (ร้อยละ ๒.๘๓) ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพียง ๓๓ โครงการ (ร้อยละ ๔๔.๕๙) เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่
เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จ านวน ๑๖ 
โครงการ (ร้อยละ ๔๘.๔๘) แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม จ านวน  ๓ โครงการ 
(ร้อยละ ๑๕.๑๕) และแผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๒ โครงการ (ร้อยละ 
๙.๐๙) โดยที่ ๓๓ โครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์นั้น เป็นการบูรณาการในการด าเนินการในระดับพื้นที่ 
๑๘ โครงการ (ร้อยละ ๕๔.๕) และด าเนินการในระดับประเทศ/ส่วนกลาง จ านวน ๑๕ โครงการ 
(ร้อยละ ๔๕.๕)  

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระ ๓.๑ - ๒) 

๒.๔ ความคืบหน้าแนวทางที่ ๔ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล โดยใช้ระบบ TPMAP  

๒.๔.๑ สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีการแสดงผลชุดข้อมูลผ่านฟังก์ชันการ
เรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ (๑) ฟังก์ชันข้อมูลตัวเลขสถิติของคนที่ได้รับการ
ส ารวจในระบบ TPMAP (๒) ฟังก์ชัน Pivot ในหน้าเว็บไซต์ของระบบ TPMAP (๓) ฟังก์ชัน 
Sunburst ในหน้าเว็บไซต์ของระบบ TPMAP และ (๔) ฟังก์ชันระบบแฟ้มบ้านพัฒนา
คนไทย ทั้งนี้ พบว่าฟังก์ชันการแสดงผลของระบบ TPMAP จ าเป็นต้องให้ผู้ใช้งานน า



๓.๑ - ๖ 
 

ข้อมูลไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
ระบบไปเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ได้ทันที และเมื่อมีจ านวนผู้ใช้งาน
ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทยที่ต้องมีการน าเข้าข้อมูลระดับบุคคล/ครัวเรือนในแต่
ละพื้นที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันจ านวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของระบบ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ TPMAP ให้สมบูรณ์สามารถรองรับการใช้
งานของผู้ใช้งานจ านวนมาก รวมถึงสามารถวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานในทุกระดับ 

๒.๔.๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ สศช. อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบ TPMAP AI (Artificial 
Intelligence) โดยจะเป็นการด าเนินงานที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
ระบบให้รองรับการเติมเต็มข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย ๓ รูปแบบจากภาคีพัฒนา ได้แก่ 
ข้อมูลจากส่วนราชการ ข้อมูลในระดับพื้นที่ และข้อมูลทางกายภาพ รองรับข้อมูลการ
จัดเก็บแบบสอบถาม ในการพัฒนาคนในระดับครัวเรือนและบุคคล รองรับการน าเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และรองรับการน าเข้าข้อมูล
ข้างต้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสนับสนุนการท างานของ ศจพ. 
ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
น าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการด าเนินการ
การแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการงานหลังบ้าน (Admin) รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล 
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  

๒.๔.๓ ปัจจุบัน สศช. ร่วมกับ ภาคีพัฒนา และ ศจพ. ทุกระดับในพื้นที่น าร่อง ศจพ. (ศจพ. 
Model) ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสระบุรี 
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจอแสดงผลข้อมูล (Dashboard) โดยมีการพัฒนา
ต้นแบบจากการเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการทั้งในส่วนราชการกลางและส่วนราชการระดับพื้นที่  เพื่อจัดท า
จอแสดงผลข้อมูลในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ TPAMP และจะ
ด าเนินการขยายผลการด าเนินการในระดับประเทศต่อไป โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ความต้องการใช้งานระบบได้ดังนี ้

๑) ข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากส่วนราชการกลาง ด าเนินการเก็บข้อมูล 
ใน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(๒) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ (๓) ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผู้ใช้งานในระดับนโยบายในส่วนกลางมีความ
ต้องการระบบแสดงผลชุดข้อมูลภาพรวมคนเป้าหมายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 
หรือการด าเนินงาน อาทิ กลุ่มคนเป้าหมายที่ต้องได้รับการส ารวจกิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือ ทั้งในระดับประเทศและจังหวัดโดยสามารถแสดงรายละเอียดได้
ในแต่ละระดับ พร้อมแสดงกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจ าแนกในแต่ละมิติอย่าง
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ชัดเจน และข้อมูลหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าไป
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ/พัฒนาคนเป้าหมายได้อย่างทันการณ์ ตลอดจน
ข้อมูลที่ได้รับการบูรณาการจากระบบอื่น ๆ น ามาแสดงเทียบเคียงกับกลุ่มคน
เป้าหมาย 

๒) ข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากส่วนราชการระดับพื้นที่ ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลใน ๓ พื้นที่น าร่องศจพ. ได้แก่ (๑) ต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ และ เทศบาล
ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (๒) ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง 
และ เทศบาลเมืองตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เจ้าหน้าที่
ต้องการระบบที่แสดงผลข้อมูลภาพรวมการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนทั้ง
ในระดับจังหวัดจนถึงระดับครัวเรือน แสดงมิติการพัฒนาที่กลุ่มเป้าหมายตก
เกณฑ์และข้อมูลการช่วยเหลือที่ผ่านมา โดยการแสดงผลข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการสั่งการหรือการด าเนินงานได้ทันที โดยไม่ต้องน ามา
ประมวลผลด้วยตนเอง อาทิ การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ สัญลักษณ์แทน
มิติ ตัวเลขและข้อความที่กระชับรัดกุม และรูปแบบแผนที่ ทั้งนี ้ส านักงานฯ และ
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจะจัด
ให้มีการเก็บข้อมูลความต้องการ
ใช้ ง านระบบ ในพื้ นที่  ต าบล
ดาวเรือง ต าบลนาโฉม อ าเภอ
เ มื อ ง  แ ล ะ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล 
ตะกุด อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
ต่อไป 

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

  



 
 
 
 

 
 

 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑-๑ 
ตารางแสดงสถานการณ์เติมเต็มข้อมูล 

ในระบบ TPMAP 



เอกสารประกอบวาระที่ 3.1 ตารางแสดงสถานะการเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP 

ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ระหว่างขอ
สนับสนุน 

 
 

หมายเหตุ 
ได้รับการ

สนับสนุนต่อเนื่อง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ได้รับสนับสนุน
เพ่ิมเติม 

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

กระทรวงการคลัง 
      

 

• ข้อมูลทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  
• ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

√ 
     

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      

 

• ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกร (FarmerOne) √ 
     

 

• ข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-MAP) 

   
 

 √  

กระทรวงมหาดไทย 
      

 

กรมการปกครอง 
      

 

• ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ √  
     

• Thai QM  
 

 √    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      

 

• ข้อมูลเบี้ยยังชีพ √ 
     

 

• ระบบข้อมูลกลาง (INFO)  
 

√     

กรมการพัฒนาชุมชน 
      

 

•  ข้อมูล จปฐ. √ 

     
 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
      

• ข้อมูลลูกหนี้กองทุน  
 √     

• ข้อมูลเงินอุดหนุนให้เปล่า  
 √     



ชื่อหน่วยงาน/ 
ชุดข้อมลู 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP  

ข้อมูลทีม่ีอยู่ในระบบ TPMAP ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน 
หน่วยงานแจ้ง

ไม่มีข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ระหว่างขอ
สนับสนุน 

 
 

หมายเหตุ 
ได้รับการ

สนับสนุนต่อเนื่อง 

ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

ได้รับสนับสนุน
เพ่ิมเติม 

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ        

• ข้อมูลนักเรียนทุนเด็กยากจน  
√ 

     

กระทรวงยุติธรรม      
 

 

• ข้อมูลกองทุนยุติธรรม   √   
 

 

ศู นย์ เ ทค โน โลยี อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

      
 

• ข้อมูลระบบแนะน าส ารับอ าหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 

     
√ 

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
      

 

• ข้อมูลระบบเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ที่ดิน 

  √     

• ข้อมูลระบบสินเชื่อ   √     

• ข้อมูลระบบตลาดกลางที่ดิน  
  

√ 
   

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
 

     

• ข้อมูลบ้านพอเพียง  
√ 

     

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  



 
 
 
 

 
 

 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑-๒ 
(ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๗ 

ที่เกี่ยวข้องกับการขจัดความยากจนและพฒันาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ศจพ.) 



ล ำดับ ช่ือโครงกำร กรม เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง สถำนะกำรผ่ำนเกณฑ์

1 ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การน าพลังงานรังสีอาทิตย์มาใช้ในงานเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 030601 ผ่าน

2
โครงการจัดท าผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ 
พ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 060202 ผ่าน

3 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กรมสุขภาพจิต 110201 ผ่าน

4
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช

กรมสุขภาพจิต 110201 ผ่าน

5
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมสุขภาพจิต 110201 ผ่าน

6 การพัฒนาทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ให้กับประชากรทุกช่วงวัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 110301 ผ่าน
7 โครงการส่งเสริมเยาวชน ในการสร้างดาวเทียม CubeSat ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 110301 ผ่าน

8
โครงการพลังใจจากโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นในเขตภาค
อีสานตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 110301 ผ่าน

9
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งในพ้ืนท่ี จ.สกลนคร โดยการยกระดับศักยภาพ
เยาวชนและนักพัฒนาการเรียนรู้ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110301 ผ่าน

10
โครงการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรม
ด้วยกระบวนการสอนแบบท้าทายเป็นฐานร่วมกับสะเต็มศึกษา (Integrated 
Challenge-Based Learning and STEM Education)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110301 ผ่าน

11

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Food Start up และนักศึกษา                 จบ
ใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาผู้ตกงาน ไม่มีรายได้ด้วยการพัฒนาทักษะสร้างก าลังคนด้านเทคนิค
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ในยุควิถีใหม่เพ่ือการส่งออก (Upskill-Reskill)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110401 ผ่าน

12 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ผ่าน

13

“การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
ธุรกิจการท่องเท่ียวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1” (Development of 
Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business 
of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 110401 ผ่าน

14 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ผ่าน

15
โครงการจัดต้ังแพลตฟอร์มอุทยานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างก าลังคนด้านดิจิทัล
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ผ่าน

16 โครงการ “Learn and Earn: Happy Aging เรียนรู้และสร้างงาน เพ่ิมคุณค่าผู้สูงวัย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 110501 ผ่าน

17
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้สูงอายุแบบ
พ่ึงตนเอง ในเขตบริการสุขภาพท่ี 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 110501 ผ่าน

18 โครงการการสร้างกิจกรรมเชิงสังคมของผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาอีสาน 20 ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 110501 ผ่าน

19
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
(Competence-Based Education : CBE) เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 120101 ผ่าน

20
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใน
ศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 120101 ผ่าน

21 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการจมน้ าในกลุ่มเด็กวัยเรียน กรมควบคุมโรค 130101 ผ่าน
22 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 130201 ผ่าน
23 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลง กรมการพัฒนาชุมชน 150101 ผ่าน

24
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 150101 ผ่าน

25
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ 150202 ผ่าน

26
โครงการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร 
ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ผ่าน

27
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
อินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เกษตรกรรมย่ังยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ผ่าน

28
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาและสร้างเครือข่ายขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
อาชีพประมงพ้ืนบ้าน ในลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ผ่าน

29
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีฝ่ังโขงรองรับรถไฟ จีน-
ลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160201 ผ่าน

30
โครงการชาไทยสู่ชาโลกพัฒนาการผลิตชาจากสารสกัดสมุนไพรไทยและยกระดับให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือการส่งออก  Primary GMP ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด รองรับมหกรรมพืชสวนโลก
 พร้อมสร้างช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160201 ผ่าน

(ร่ำง) ข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2567 ท่ีเก่ียวข้องกับกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

เอกสำรประกอบวำระท่ี 3.1-2



ล ำดับ ช่ือโครงกำร กรม เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง สถำนะกำรผ่ำนเกณฑ์

31 โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเชิงรุกท่ีครอบคลุมและเช่ือมโยงกลไกในทุกระดับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 170101 ผ่าน

32
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับเด็กและครอบครัวท่ีมุ่งเน้นกลไกการท างานเชิงรุก
และเชิงป้องกัน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 170101 ผ่าน

33 โครงการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับพ้ืนท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 180102 ผ่าน
34 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 030601 ไม่ผ่าน

35
โครงการยกระดับสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบบริหารและการจัดการ ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานสู่อาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2567

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 060201 ไม่ผ่าน

36 ส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 110301 ไม่ผ่าน

37
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส าหรับการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญของนักศึกษา
สายอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110301 ไม่ผ่าน

38
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ เพ่ือการผลิต และบริการด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรม
สมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 110301 ไม่ผ่าน

39
โครงการค่ายสร้าง Idea เยาวชนนักวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่นวัตกร 
RMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 110301 ไม่ผ่าน

40 โครงการ Digital Media เสริมความรู้การตลาด เพ่ือการส่ือสารกับโลกท่ีไม่เหมือนเดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 110301 ไม่ผ่าน

41
โครงการอุทยานเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาก าลังคน เพ่ือบ่มเพาะเพ่ือการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110301 ไม่ผ่าน

42
พัฒนาทักษะครูเพ่ือโค้ชการเรียนรู้การท าโครงการฐานวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่
แรงงานคุณภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 110301 ไม่ผ่าน

43 เพ่ิมพูนความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมไทยแก่บุคลากรทางการศึกษาและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยศิลปากร 110401 ไม่ผ่าน
44 การเพ่ิมคุณค่าผักและผลไม้ด้วยการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110401 ไม่ผ่าน

45
ศูนย์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ไม่ผ่าน

46
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด่านการค้าชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่านเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110401 ไม่ผ่าน

47
โครงการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางค่าจ้างของแรงงาน เพ่ือการปรับเปล่ียนเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานวิถีใหม่ (New Normal)

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ไม่ผ่าน

48
โครงการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และการปรับทักษะก าลังคนใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ไม่ผ่าน

49
โครงการศึกษาวิเคราะห์ บทบาทของแรงงานดิจิทัล ต่อการเปล่ียนแปลงโลกของการ
ท างานของประเทศไทย

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 110401 ไม่ผ่าน

50
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการท างานและการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพลัง 
(Active Ageing)

กรมกิจการผู้สูงอายุ 110501 ไม่ผ่าน

51
เกษียณสุขใจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองส าอาง และสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110501 ไม่ผ่าน

52 ศูนย์เรียนรู้เมืองต้นแบบแห่งความสุขส าหรับผู้สูงวัย Smart Happiness Aging Society มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 110501 ไม่ผ่าน
53 โครงการการพัฒนานักศึกษาฝึกสอนสาขาการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 120101 ไม่ผ่าน
54 โครงการขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ืออาชีพแห่งอนาคต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน

55
โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ต้นแบบเป็นฐาน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน

56
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจด้วยการ
ยกระดับการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ัวทุกจังหวัด

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน

57 โครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120101 ไม่ผ่าน
58 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 120101 ไม่ผ่าน
59 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 120101 ไม่ผ่าน
60 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 120101 ไม่ผ่าน
61 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 120101 ไม่ผ่าน

62
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาวะในทุกกลุ่มวัย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
และบึงกาฬ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 130101 ไม่ผ่าน

63
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุดรธานี
 หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 130101 ไม่ผ่าน

64 โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 150101 ไม่ผ่าน
65 โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล กรมการพัฒนาชุมชน 150101 ไม่ผ่าน

66
ส่งเสริมการสร้างรายได้พัฒนาความรู้จากต้นกัญชาด้วยกระบวนการออกแบบ  และการ
จัดการพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการกัญชาอย่างปลอดภัยในครัวเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 160101 ไม่ผ่าน

67
โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือชุมชนด้วย
เศรษฐกิจฐานราก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 160101 ไม่ผ่าน

68 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 160101 ไม่ผ่าน

69
การวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานสารส าคัญและสารปนเป้ือนในกัญชา/กัญชง/กระท่อม
และสารสกัดจากกัญชา/กัญชง/กระท่อม ระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 160201 ไม่ผ่าน



ล ำดับ ช่ือโครงกำร กรม เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง สถำนะกำรผ่ำนเกณฑ์

70 โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ กรมการพัฒนาชุมชน 160202 ไม่ผ่าน
71 โครงการยกระดับเครือข่ายการพัฒนาสังคมเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ยุคดิจิทัล ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 170101 ไม่ผ่าน

72
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับระบบประปาชุมชนอัจฉริยะสะอาดด่ืมได้ ครบวงจร
 จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 190101 ไม่ผ่าน

73 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (ระยะท่ี 2) กรมทรัพยากรน้ า 190101 ไม่ผ่าน

74
การบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย จิตใจ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสัมมาชีพ
ของผู้พ้นโทษ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 220201 ไม่ผ่าน



 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒  สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา 
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) 

 

 



๓.๒ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :   เร่ืองเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความ

ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) 

 
๑. ความเป็นมา 

 จากการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง (คจพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทาง              
การด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่  โดย ๑) มอบหมายให้กระทรวง กรม และหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่  ศจพ.อ. ชี้เป้า             
จากระบบTPMAP โดยน าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน               
เพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งนี้หากสภาพปัญหาแตกต่างจากแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย             
อย่างยั่งยืนให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขรายครัวเรือน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จในระดับอ าเภอภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕                 
๒) มอบหมายทีมพ่ีเลี้ยงน าข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปก าหนดแนวทาง             
การแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน และเป็นผู้ติดตาม/ดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบันทึก             
ผลการด าเนินงานลงในระบบ Logbook ทุกครั้ง ที่ มีการด าเนินการของกระทรวง หน่วยงาน และภาค ี                   
การพัฒนาต่าง ๆ  

๒. ผลการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ ๔ ท และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ 
จากเป้าหมายครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๒๕,๗๘๒ คน 
๖๑๙,๑๑๑ ครัวเรือน ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพ่ีเลี้ยงลงพ้ืนที่
เป็นรายครัวเรือน เพ่ือท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ ๔ ท (ทัศนคติ ทักษะ 
ทรัพยากร ทางออก) พบว่า มีการด าเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP 
โดยจากการลงพ้ืนที่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP เป็นรายครัวเรือนของทีมปฏิบัติการฯ 
และทีมพ่ีเลี้ยง พบว่าปัญหาอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ คือ พบกลุ่มคนตกหล่น (Exclusion Error) 
ที่ประสบปัญหาใน ๕ มิติ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้พบว่าเป็นกลุ่มคนที่ตก MPI ทั้งมีบัตรและไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๖๕๓ ,๕๒๔ 
ครัวเรือน ๑,๐๒๘,๑๑๒ คน จ าแนกรายมิติได ้ดังนี้ 
๒.๑.๑ มิติสุขภาพ   จ านวน ๑๔๙,๙๗๐ ครัวเรือน ๒๑๘,๙๐๔ คน 
๒.๑.๒ มิติความเป็นอยู่   จ านวน ๑๔๖,๘๕๐ ครัวเรือน ๒๒๐,๙๓๗ คน 
๒.๑.๓ มิติการศึกษา    จ านวน ๑๕๓,๑๘๖ ครัวเรือน ๒๗๒,๙๒๘ คน 
๒.๑.๔ มิติรายได ้   จ านวน ๓๒๑,๖๓๑ ครัวเรือน ๕๐๓,๒๒๔ คน 
๒.๑.๕ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ จ านวน     ๒,๓๐๐ ครัวเรือน     ๓,๓๔๘ คน 

 



๓.๒ - ๒ 

ภาคกลาง มีกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ จ านวน 
๘๖,๗๒๓ ครัวเรือน ๑๒๘,๙๐๖ คน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในมิติรายได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 
ปัญหาทางเศรษฐกิจการไม่มีงานท า ขาดโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน เป็นผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ 
ตลอดจนไม่มีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ 

ภาคเหนือ มีกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ จ านวน 
๒๐๗,๗๘๘ ครัวเรือน ๓๓๒,๙๑๒ คน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในมิติรายได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ขาดความ
หลากหลายในอาชีพที่มีภายในชุมชน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
จ านวน ๒๒๒,๖๖๗ ครัวเรือน ๓๕๕,๑๗๔ คน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในมิติรายได้ เนื่องจาก
เป็นผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมในการประกอบอาชีพ ในครอบครัวไม่มีผู้ทีห่ารายได้หลักให้
ครอบครัว ท าให้รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวัน มีอาชีพไม่มั่นคง รายได้น้อยไม่
เพียงพอ ต่อการด ารงชีวิตเมื่อเทียบกับจ านวนสมาชิกครัวเรือน และการไม่มีอาชีพเสริม 

ภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ จ านวน ๑๓๖,๓๔๖ 
ครัวเรือน ๒๑๑,๑๒๐ คน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในมิติรายได้ สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ท าให้เกิดการเลิกจ้างแรงงาน แรงงานกลับสู่ถิ่น
ฐานการค้าขายประสบภาวะขาดทุน ครัวเรือนไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

ผลการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในภาพรวมทั้ง ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ 
พบว่า ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพ่ี
เลี้ยง หน่วยงานที่มีภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ได้ร่วมบูรณา
การให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๖๕๓,๕๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ จ าแนกเป็นรายมิติ ดังนี้ 

มิติสุขภาพ ครัวเรือนเป้าหมายที่พบสภาพปัญหา จ านวน ๑๔๙,๙๗๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่
ประสบปัญหา ๑) คนอายุ ๖ ปีขึ้นไปไม่ออกก าลังกาย เนื่องจากการไม่เห็นความส าคัญของการ
มีสุขภาพดีการไม่มีเวลา หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ๒) การใช้ยาไม่
เหมาะสม ซึ่งครัวเรือนมีการซื้อยาชุดจากร้านค้าในชุมชนมากินเอง หรือกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งนี้ศจพ.อ. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ให้
ความช่วยเหลือ เช่น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ฯลฯ ได้ร่วมกันให้ความรู้
การดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามสภาพปัญหา การตรวจสุขภาพ การส่งเสริมการออกก าลังกายที่
เหมาะสม ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น 

มิติความเป็นอยู่ ครัวเรือนเป้าหมายที่พบสภาพปัญหา จ านวน ๑๔๖,๘๕๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่
ประสบปัญหา ๑) ครัวเรื่อนไม่มีความม่ันคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร 
เนื่องจาก ครัวเรือนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ๒) 
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ครัวเรือนจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญของความสะอาดใน
บ้านเรือน หรือเกิดจากความเคยชิน และ ๓) ครัวเรือนมีน้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ไม่มีระบบน้ าประปา ไม่มีแหล่งน้ า หรือแหล่งน้ าตื้นเขิน เป็นต้น ทั้งนี้ ศจพ.อ. บูรณาการหน่วยงาน
และภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น การซ่อม/สร้างบ้านส าหรับครัวเรือนที่มี
สภาพบ้านไม่คงทนถาวร การจัดระเบียบ/ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน การจัดหาแหล่งน้ า/ 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นต้น 

มิติการศึกษา ครัวเรือนเป้าหมายที่พบสภาพปัญหา จ านวน ๑๕๓,๑๘๖ ครัวเรือน ส่วนใหญ่
ประสบปัญหา ๑) คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ 
เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไม่ดีท าให้ไม่ได้รับการศึกษา หรือเข้ารับการศึกษาแต่
ออกกลางคัน และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา เป็นต้น และ ๒) เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ไม่ได้
รับการศึกษาภาคบังคับ หรือออกเรียนกลางคัน เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ทั้งนี้ ศจพ.อ. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น กศน. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเพ่ือให้เข้าสู่ระบบการศึกษา และจัดกลุ่มสนใจ/ อบรมให้ความรู้การอ่าน
เขียนเบื้องต้น การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การส่งเสริมการศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ และ
การหาทุนการศึกษา เป็นต้น 

มิติรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายที่พบสภาพปัญหา จ านวน ๓๒๑,๖๓๑ ครัวเรือน โดยจ าแนกเป็น 
๑) ครัวเรือนที่พัฒนาได้ จ านวน ๒๘๑ ,๑๐๗ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้ าน
การเกษตร ประสบปัญหาการปลูกพืชได้เพียงปีละครั้ง ไม่มีปัจจัยการผลิต ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ขาดความรู้ด้านทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังพบว่าครัวเรือนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ มีความ
ต้องการในการฝึกทักษะด้านอาชีพ แหล่งเงินทุน อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่องทางการตลาด เป็น
ต้น ๒) ครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์ จ านวน ๕๘,๔๓๔ ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่
ไม่ได้ท างานแล้ว รวมถึงเป็นผู้พิการ และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีโรคประจ าตัวป่วยติดเตียงต้องได้รับ
การดูแล ทั้งนี้ ศจพ.อ. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ 
เช่น พมจ. สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครัวเรือน ส านักงานเหล่ากาชาด ร่วมกับภาคเอกชน คณะสงฆ์ 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ติดตามดูแลอาการเจ็บป่วย และรักษาเบื้องต้น 

มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ ครัวเรือนเป้าหมายที่พบสภาพปัญหา จ านวน ๒,๓๐๐ ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเนื่องจาก
เข้าไม่ถึงหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ศจพ.อ. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น สนับสนุนเบี้ยผู้สูงอายุ /ผู้พิการ จัดหาสวัสดิการที่จ าเป็นต่อ
ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น 

การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา 
ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน จากข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ครัวเรือนเป้าหมาย 
ทั้ง ๖๕๓,๕๒๔ ครัวเรือน ๑,๐๒๘,๑๑๒ คน มีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครบทุกครัวเรือน โดย
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม พบว่า 
๑. สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ๖๒๙,๕๘๘ ครัวเรือน 
๒. รอติดตามผล ๔๘,๕๒๓ ครัวเรือน 
๓. ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ๑,๐๔๕ ครัวเรือน 
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นอกจากกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาตาม MPI แล้ว ศจพ. ในระดับต่าง ๆ                  
ทีมปฏิบัติการ และทีมพ่ีเลี้ยงยังได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนที่ประสบปัญหาอ่ืน 
ๆ นอกเหนือ MPI จ านวน ๖๕,๕๕๖ ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหาในเรื่องการไม่มี
บัตรประจ าตัวประชาชน บ้านไม่มีเลขที่ การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ฯลฯ   

การแก้ไขปัญหาความยากจนยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกจังหวัด                           
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการฯ 
และภาคีการพัฒนาร่วมกับทีมพ่ีเลี้ยงได้รับผิดชอบในการดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
เฝ้าระวังไม่ให้กลับไปประสบปัญหาตามมิติความขัดสนดังกล่าว ทั้งนี้การจะพิจารณาว่าครัวเรือน
ที่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้นพ้นจากความจนหรือไม่นั้น “คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.)” จะได้ท าการประเมินการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน “การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ทั้งนี้ ได้มีการน าเสนอผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในระดับพ้ืนที่                  
ต่อคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีการ ๑) วิดีทัศน์สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนฯ 
และ ๒) การจัดนิทรรศการแสดงผลส าเร็จการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าเสนอความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ ในภาพรวม โดยคัดเลือกจังหวัดตัวอย่างที่มีผลการด าเนินงานเป็น
รูปธรรม มีการบูรณาการการด าเนินงานทุกภาคส่วนมีการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
และสามารถเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ 
ประกอบด้วย (๑) จังหวัดตราด (๒) จังหวัดอ านาจเจริญ (๓) จังหวัดเพชรบูรณ์ (๔) จังหวัดพังงา 
และ (๕) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒.๒ ข้อค้นพบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย                
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนว่าการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังพบว่า มีครัวเรือนตกหล่นจากระบบ TPMAP 
และประสบปัญหาความเดือดร้อนนอกเหนือจาก MPI ๑๗ ตัวชี้วัด เช่น เจ็บป่วยด้วยโรค
ไวรัสตับอักเสบบี มีหนี้สิน ไม่มีบ้านเลขที่ ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ป่วยเรื้อรัง ฯลฯ 
ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดย อขจพ. มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ร่วมกันพิจารณาเสนอ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนความยากจน/ความขัดสนใน ๕ มิติ  ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความช่วยเหลือ (ครัวเรือนยากจนตกหล่นนอก MPI) เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) พิจารณาต่อไป 
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กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการร่วม อขจพ. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง            
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมการปกครอง เพ่ือขอความร่วมมือเสนอ
ตัวชี้วัดในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความช่วยเหลือ (ครัวเรือนยากจนตกหล่นนอก 
MPI) และมีหน่วยงานที่เสนอตัวชี้วัดในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความช่วยเหลือ 
(ครัวเรือนยากจนตกหล่นนอก MPI) ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีรายละเอียดดังนี้  
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเปราะบางจาก
ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform: TPMAP) ๔,๑๐๑,๔๕๐ ครัวเรือน เป็นข้อมูลหลักใน
การด าเนินงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการคัดกรองข้อมูลฯ 
และได้ส ารวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบางท่ีไม่อยู่ในระบบ TPMAP เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 
๑๕๒,๔๒๖ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕) 

(๒) นิยามและเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย ครัวเรือน
เปราะบาง หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมี
บุคคลในภาวะพึ่ งพิงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ๆ  เช่น 
ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
มีปัญหาที่อยู่อาศัย ฯลฯ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ครัวเรือน และบุคคลในภาวะพ่ึงพิง หมายถึง คนที่
ต้องการได้รับการดูแล/ ช่วยเหลือจากคนอื่น เช่น เด็ก (อายุ ๐ – ๑๘ ปี) ผู้สูงอายุ 
คนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ป่วยติดเตียง  

(๓)    เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม เนื่องจากครัวเรือนเปราะบางที่ส ารวจเพิ่มเติม เป็นครัวเรือน
ที่มีรายได้น้อย มีบุคคลในภาวะพ่ึงพิง จ าเป็นต้องได้รับการให้ความช่วยเหลือ/ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(๔)    ข้อมูลเชิงประจักษ์ จ านวนครัวเรือนเปราะบางที่ส ารวจเพ่ิมเติมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จ านวน ๑๕๒,๔๒๖ ครัวเรือน 

๒.๒.๒ กระทรวงแรงงาน มีรายละเอียดดังนี้  
(๑)   ตัวชี้วัดในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความช่วยเหลือ มิติการเข้าถึง

บริการภาครัฐ คือ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการดูแลจากชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

(๒)    เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม เนื่องจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย คนไร้ที่ พ่ึง 
(รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครอง) คนเร่ร่อน และขอทาน ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้อาจไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร์ ไม่เคยได้รับการส ารวจ
และไม่มีข้อมูลคุณภาพชีวิตครัวเรือน ท าให้เข้าไม่ถึงบริการจากภาครัฐ และไม่ได้
รับการช่วยเหลือในมิติอ่ืน ๆ 



๓.๒ - ๖ 

(๓)    ข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจของทีมพ่ีเลี้ยง
ระดับต าบล ๒) ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และ ๓) ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

๒.๒.๓ กระทรวงมหาดไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้ประชุมหารือร่วมกับกรมการปกครอง (ส านักบริหาร

จัดการท้องที่) กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่สะท้อนกับความยากจน 
(ครัวเรือนยากจนตกหล่นนอก MPI) ที่กรมการปกครอง ได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ ThaiQM ซึ่งได้มีการ
พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่สมควรเพ่ิมเติมและให้ความช่วยเหลือ จ านวน 
๘ ตัวชี้วัด (จาก ๓๕ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย  
(๑.๑) ไม่มีบ้านอยู่อาศัย จ านวน ๒๑๗,๙๘๐ คน                 
(๑.๒) ได้รับผลกระทบจากมลพิษ เช่น ฝุ่น จ านวน ๕๐๔,๗๕๙ ครัวเรือน   
(๑.๓) ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด จ านวน ๒๘๘,๕๗๓ ครัวเรือน  
(๑.๔) ผู้ป่วยเรื้อรัง ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จ านวน ๒๐๘,๖๖๗ ครัวเรือน               
(๑.๕) ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จ านวน ๒๑๑,๗๔๔ ครัวเรือน 
(๑.๖) ไม่สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้ จ านวน ๒๔๓,๒๓๙ ครัวเรือน 
(๑.๗) สมาชิกในครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ จ านวน ๒๘๙,๓๐๕ ครัวเรือน 
(๑.๘) ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน (มีที่ดินท ากิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์) 

              จ านวน ๑,๖๕๕,๗๙๘ ครัวเรือน 
(๒) เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม เนื่องจากมีผู้ที่ประสบปัญหาเป็นจ านวนมาก และสภาพ

ปัญหาสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๓) ข้อมูลเชิงประจักษ์ จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนในระบบ ThaiQM 

ของกรมการปกครอง  

ทั้งนี้ จะได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการร่วม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแบบสอบถาม รวมถึงการก าหนด MPI ใน
ระดับพื้นที่ต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

            
                 
             



 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัด 

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

 



๔ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔ : การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัย บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

๑.๑ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai 
People Map and Analytics Platform : TPMAP) ที่ผ่านมา เกิดจากการบูรณาการจาก
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ที่น าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นแกนกลาง มาวิเคราะห์ร่วมกับหลักดัชนีความขัดสนหลายมิติ(Multidimensional 
Poverty Index: MPI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนขัดสน จปฐ. ตามดัชนี MPI 
หรือคนที่ขัดสนใน ๕ มิติ ตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ มิติที่ ๑ สุขภาพ (สุขภาพ) มิติที่ ๒ 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ (ความเป็นอยู่) มิติที่ ๓ การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (การศึกษา) 
มิติที่ ๔ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้) และ มิติที่ ๕ การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือและมี
ส่วนร่วมในสังคม (การเข้าถึงบริการภาครัฐ) และได้น าคนขัดสน จปฐ. ตามดัชนี MPI มาสมาส
กับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐของกระทรวงการคลัง เพื่อก าหนดคนเป้าหมายของ
ระบบที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลทะเบียนคนพิการ จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  

๑.๒ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ม ีการทบทวนการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ประกอบด้วย ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  



๔ - ๒ 
 

๑.๒.๑ กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน (คนที่ตกเกณฑ์ MPI) จ านวน ๖๕๕,๓๖๕ คน ประกอบด้วย  
(๑) คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน ๒๑๑,๗๓๙ คน โดยมีการจัดล าดับความส าคัญ

ของการด าเนินการแบ่งระดับของความรุนแรงตาม ๕ มิติของความขัดสน ได้แก ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) คนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน ๔๔๓,๖๒๖ คน ซึ่งเป็นคนที่ตกเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดตามมิติความขัดสนขั้นพื้นฐานอื่น ๆ หรืออาจรวมถึงกลุ่มที่เข้าไม่ถึงการรับรู้
ในการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔ - ๑) 

กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ตกมิติความขัดสน MPI 
และได้รับสิทธบิัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

จ านวน (คน) 

๑. กลุ่มที่ตก ๕ มิตคิวามขัดสน  ๙ 
๒. กลุ่มที่ตก ๔ มิตคิวามขัดสน ๓๐๖ 
๓. กลุ่มที่ตก ๓ มิตคิวามขัดสน ๒,๔๐๒ 
๔. กลุ่มที่ตก ๒ มิตคิวามขัดสน ๒๑,๕๒๙ 
๕. กลุ่มที่ตก ๑ มิตคิวามขัดสน ๑๘๗,๔๙๓ 



๔ - ๓ 
 

(๓) แนวทางการด าเนินการ 

๑) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ เร่งด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ ตกมิติความขัดสน MPI และได้รับ
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน ๒๑๑ ,๗๓๙ คน ในการด าเนินการ
ช่วยเหลือและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ข้อมูล แนวทาง/มาตรการ/การ
ด าเนินการ จากเมนูแก้จนที่จ าแนกตาม ๕ มิติของความขัดสน และ ๓ 
ขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กลุ่มเป้าหมายให้สามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ได้เหมาะสม
ตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

๒) มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ตกมิติความขัดสน MPI แต่ไม่ได้รับ
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน ๔๔๓,๖๒๖ คน โดยให้ความส าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ตกมิติความขัดสนในมิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(รายได้) และมิติคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ (ความเป็นอยู่) เป็นล าดับแรกใน
การด าเนินการ 

๑.๒.๒ กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้ข้อมูลจากบูรณาการฐานข้อมูลที่
หลากหลาย ประกอบด้วย ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (กรมการพัฒนาชุมชน) บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (กระทรวงการคลัง) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดท าข้อมูลทางด้าน
การเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Farmer ONE) (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) เพื่อน ามาระบุและจัดกลุ่มระดับครัวเรือนเปราะบาง โดยกลุ่ม
ครัวเรือนเปราะบาง หมายถึง ครัวเรือนที่มีบุคคลในภาวะพึ่งพึงที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือและดูแลจากครอบครัว เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 
เป็นต้น และ/หรือเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจ านวนทั้งสิ้น ๙,๖๗๙,๕๗๖ ครัวเรือน 
๒๖,๐๘๑,๗๐๔ คน และไดม้ีการแบ่งประเภทของระดับครัวเรือนเปราะบาง ดังนี้  

ประเภทของครัวเรือนเปราะบาง จ านวนครัวเรือน จ านวนคน 

๑. ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ ๓ 
ครั ว เรื อนที่ มี ผู้ มี ภ าวะพึ่ งพิ งม ากกว่ า  ๒  คน 
ในครัวเรือน และเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

๑,๓๔๓,๖๔๙ ๗,๓๐๒,๘๒๒ 

๒. ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ ๒ 
ครั ว เรื อน ที่ มี ผู้ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง  ๑  ห รื อ  ๒  ค น 
ในครัวเรือน และเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

๕,๕๙๔,๐๓๐ ๑๖,๗๙๔,๗๕๖ 

๓. ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ ๑ 
ครัวเรือนที่ไม่มีผู้มีภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน  
แต่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

๒,๑๐๔,๙๖๔ ๔,๔๒๑,๑๐๔ 

๔. ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ ๐ 
ครัวเรือนที่ไม่มีผู้มีภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน 
แต่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

๑,๙๘๐,๕๘๒ ๔,๘๖๕,๘๔๔ 
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๑ นครราชสีมา ๒๖๒,๓๑๗
๒ อุบลราชธานี ๑๘๕,๒๒๗
๓ เชียงใหม่ ๑๗๓,๒๔๑
๔ ขอนแก่น ๑๖๕,๓๐๖
๕ บุรีรัมย์ ๑๖๑,๗๐๖
๖ นครศรีธรรมราช ๑๕๗,๔๕๔
๗ ศรีสะเกษ ๑๔๕,๕๗๖
๘ เชียงราย ๑๔๓,๕๘๑
๙ อุดรธานี ๑๔๓,๕๓๐

๑๐ สุรินทร์ ๑๔๐,๙๕๒

๑๐ จงัหวัดท่ีมีจ านวนกลุ่มครัวเรือน
เปราะบางระดับท่ี ๒ มากท่ีสุด

๑ นครราชสีมา ๑๐๓,๔๗๓
๒ ชลบุรี ๖๖,๙๘๓
๓ สมุทรปราการ ๖๔,๐๖๕
๔ เชียงใหม่ ๖๓,๙๙๒
๕ ปทุมธานี ๔๘,๖๘๑
๖ ขอนแก่น ๔๗,๕๙๓
๗ นนทบุรี ๔๖,๘๑๘
๘ อุดรธานี ๔๖,๒๖๙
๙ นครสวรรค์ ๔๔,๗๒๘

๑๐ สงขลา ๔๔,๒๓๓

๑๐ จงัหวัดท่ีมีจ านวนกลุ่มครัวเรือน
เปราะบางระดับท่ี ๐ มากท่ีสุด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔ - ๒) 

แนวทางการด าเนินการ  

มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ลงพื้นที่
ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบางพร้อมให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาตามระดับของ
ปัญหาและความต้องการของครัวเรือน 

 

(แผนภาพแสดงข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง ระดับ ๓ – ระดับ ๒ - ระดับ ๑ - ระดับ ๐  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ นครราชสีมา ๖๓,๔๘๒
๒ ศรีสะเกษ ๔๙,๕๕๔
๓ บุรีรัมย์ ๔๖,๙๑๖
๔ อุบลราชธานี ๔๖,๘๗๕
๕ สุรินทร์ ๔๖,๕๘๓
๖ ขอนแก่น ๔๖,๐๙๕
๗ ร้อยเอ็ด ๓๙,๑๖๔
๘ อุดรธานี ๓๘,๙๕๑
๙ ชัยภูมิ ๓๓,๒๙๔

๑๐ นครศรีธรรมราช ๓๑,๐๐๙

๑๐ จงัหวัดท่ีมีจ านวนกลุ่มครัวเรือน
เปราะบางระดับท่ี ๓ มากท่ีสุด

๑ นครราชสีมา ๑๐๒,๑๖๖
๒ อุบลราชธานี ๗๒,๕๓๘
๓ บุรีรัมย์ ๖๑,๔๙๐
๔ นครศรีธรรมราช ๖๑,๔๒๘
๕ ขอนแก่น ๕๘,๕๖๖
๖ เชียงใหม่ ๕๘,๑๑๔
๗ อุดรธานี ๕๘,๐๕๘
๘ ร้อยเอ็ด ๕๑,๕๗๘
๙ สกลนคร ๕๑,๓๐๒
๑๐ ชัยภูมิ ๔๙,๑๔๕

๑๐ จงัหวัดท่ีมีจ านวนกลุ่มครัวเรือน
เปราะบางระดับท่ี ๑ มากท่ีสุด
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๑.๒.๓ กลุ่มคนที่ต้องส ารวจเพิ่มเติม จ านวน ๑๓,๒๒๐,๙๖๕ คน โดยจ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
๑) กลุ่มที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็น

พื้นฐานแต่ไม่ตกเกณฑ์มิติความขัดสน MPI จ านวน ๙,๖๓๙,๗๕๔ คน 

๒) กลุ่มที่ ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ ไม่มีข้อมูลมิติความขัดสน MPI 
จ านวน ๓,๕๖๘,๑๒๒ คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความ 
ขัดสน MPI 

แนวทางการด าเนินการ  

มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ ร่วมกับภาคีการพัฒนาใน
พื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มคนที่ต้องส ารวจเพิ่มเติมพร้อมบันทึกและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมเพิ่มเติม
มากยิ่งขึ้นที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์ในการระบุกลุ่มเป้าหมายที่อาจตกหล่นให้ได้รับความ
ช่วยเหลือและพัฒนาตามขั้นและมิติต่อไป 

๑.๒.๔ กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP (Exclusion error) กลุ่มคนที่ไม่ได้มีข้อมูลจัดเก็บอยู่
ในฐานข้อมูลใดข้อมูลหน่ึงของระบบ TPMAP ทั้งในฐานของการบูรณาการฐานข้อมูลหรือ
ข้อมูลในระดับพื้นที่ รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นคนเร่ร่อน กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มคนไทยที่ไม่มี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

แนวทางการด าเนินการ  

มอบหมาย ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ เพิ่มเติมข้อมูลในระบบ 
Logbook เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อมูลบุคคลตกหล่น (exclusion error) ที่มีสาเหตุ
มาจากการตกหล่นจากจ านวนประชากร และกลุ่มที่ตกหล่นจากการส ารวจมิติความ
ยากจนในมิติต่าง ๆ รวมถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงได้ ให้ครอบคุลมประชากรทุกคนที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้
ครอบคลุมการความจ าเป็นในการช่วยเหลือและพัฒนาคนไทยได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนและจัดท าค านิยามที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยระบบ เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินการของ ศจพ. ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับต าบล ในพื้นที่น าร่อง  

๒.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมพัฒนาแผนระดับจังหวัด เพื่อก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดรายปี รวมไปถึงมีการบูรณาการการขับเคลื่อน ศจพ. 
ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ มีการก าหนดกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและสามารถบูรณาการความร่วมมือ
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กับการด าเนินการขับเคลื่อน ศจพ. ในพื้นที่ได ้โดยในระยะแรกได้มีการด าเนินการในพื้นทีน่ าร่องใน
ระดับพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ และเทศบาลต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง หรือ เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
และต าบลดาวเรือง หรือ ต าบลนาโฉง อ าเภอเมือง เทศบาลต าบลตะกุด อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 

๒.๒ การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการในพื้นที่ จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินงานที่มีการบูรณาการจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
นอกเหนือจาการด าเนินงานโดยภาครัฐเพียงส่วนเดียว ในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่
ระดับต าบลมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนในแก้ไขประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของหมุดหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในลักษณะเชื่อมโยงกันหลายหมุด
หมาย อาทิ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นและการพัฒนาคนสมรรถนะสูง 
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาในหมุดหมายที่ ๙ และหมุดหมายที่ ๑๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๓ โดยจะมีการด าเนินการร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งจากภาคส่วนต่าง ๆ และเครือข่าย
ความร่วมมือในพื้นที่ เพื่อร่วมก าหนดแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา (Not in Education, Employment or Training : 
NEETs) ซึ่งภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ อาทิ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งประชาชาติ 
(UNICEF) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รวมถึง
ภาคเอกชนอย่างบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ ข้อสังเกตจากการด าเนินการที่ผ่านมา ตามแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกตต่อการ
ด าเนินงานต่าง ๆ สรุปตาม ๔ แนวทางได้ ดังนี้ 

๓.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 
• ข้อมูลขาดความครอบคลุมประเด็นพัฒนาในบางมิติและบางพื้นที่ อาทิ พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่

ส ารวจข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน มีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดในด้านการประสานงาน และการขอ
ความร่วมมือในการจัดส่งชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

• ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ส่งผลให้หน่วยงาน ไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยได ้

๓.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน 

• ส าหรับการลงส ารวจในบางพื้นที่อาจยังไม่ได้ด าเนินการร่วมกันในนาม ศจพ. เป็นเพียงการลง
ส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่เฉพาะฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง และอาจยังไม่เกิดการบูรณา
การร่วมกันของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ 

• การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม ยังคงเป็นการช่วยเหลือ ในรูปแบบ
สวัสดิการ มากกว่าการช่วยเหลือในรูปแบบของการพัฒนา 
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• การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังคงพอใจกับความเป็นอยู่เดิม และ
ปฏิเสธการได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบการพัฒนา 

๓.๓  แนวทางที่ ๓ ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

• ร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับ 
ศจพ. มีสัดส่วนและจ านวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ เสนอทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ จากร่างข้อเสนอ
โครงการฯ ทั้งหมดจ านวน ๑,๐๒๖ โครงการใน พ.ศ. ๒๕๖๗  

• ร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับ 
ศจพ. อาจยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ทั้ง ๕ มิติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๓.๔   แนวทางที่ ๔ ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การแสดงผลข้อมูล TPMAP ในรูปแบบฟังก์ชันระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย อาจไม่สะดวกต่อผู้ใช้
เท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้ใช้งานระบบในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้ใช้จะต้องด าเนินการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ทันที 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP 
๔.๑.๑ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลประชากร สถิติ สถานการณ์ที่

เชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก 
๔.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ เติมเต็มข้อมูลในระบบ Logbook และระบบจัดเก็บ

ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาคนตามหลัก MPI ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
๔.๑.๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมจัดท าค านิยามการด าเนินการต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมและเป็น

ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
๔.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน 

๔.๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการช่วยเหลือ/พัฒนากลุ่มเป้าหมายร่วมกัน 
โดยบันทึกข้อมูลการด าเนินการบนระบบ TPMAP 

๔.๒.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ และภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเมนู
แก้จนประกอบการด าเนินการ 

๔.๒.๓ ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่  เร่งบูรณาการความร่วมมือในการ
ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่องระดับต าบล โดยใช้ข้อมูล TPMAP 

๔.๓ แนวทางที่ ๓ ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

๔.๓.๑ ศจพ. ทุกระดับและภาคีพัฒนาในพื้นที่ ร่วมก าหนดการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนในทุกช่วงวัยเป็นวาระจังหวัดอย่างจริงจัง  
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๔.๓.๒ ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ใช้ข้อมูลจาก TPMAP เพื่อจัดท าโครงการฯ 
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและสภาพปัญหาในพื้นที่ 

๔.๓.๓ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ และภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเมนู
แก้จนประกอบการด าเนินการ 

๔.๓.๔ ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่  เร่งบูรณาการความร่วมมือในการ
ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่องระดับต าบล โดยใช้ข้อมูล TPMAP 

๔.๔ แนวทางที่ ๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๔.๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ติดตามกลุ่มเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาตามขั้นของการพัฒนา 

๔.๔.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ น าเข้าข้อมูลการด าเนินการ ของการพัฒนาของคนหรือ
ครัวเรือน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook  

๔.๔.๓ หน่วยงานของรัฐ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินการ ในระบบ eMENSCR 

๔.๔.๔  NECTEC เร่งด าเนินการพัฒนาระบบ TPMAP โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของแผน 

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ เห็นชอบกลุ่มเป้าหมายการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามที่ 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ด าเนินการประกาศตัวเลขกลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน 

๕.๒ มอบหมายให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการ
ช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………… 



 
 
 
 

 
 
 

 
เอกสารประกอบวาระที่ ๔-๑ 

กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน 



จังหวัด
 กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน

ท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน

ท่ีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 จ านวนกลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วนท้ังหมด

กระบ่ี 6,594                                             29,930                                           36,524                                           
กาญจนบุรี 741                                               1,495                                             2,236                                             
กําแพงเพชร 430                                               477                                               907                                               
กาฬสินธ์ุ 3,700                                             6,189                                             9,889                                             
ขอนแก่น 7,321                                             14,176                                           21,497                                           
จันทบุรี 1,113                                             3,500                                             4,613                                             
ฉะเชิงเทรา 1,534                                             4,503                                             6,037                                             
ชลบุรี 298                                               1,696                                             1,994                                             
ชัยนาท 1,471                                             1,829                                             3,300                                             
ชัยภูมิ 7,211                                             12,783                                           19,994                                           
ชุมพร 679                                               3,273                                             3,952                                             
เชียงราย 9,564                                             16,886                                           26,450                                           
เชียงใหม่ 15,605                                           23,157                                           38,762                                           
ตรัง 1,568                                             2,908                                             4,476                                             
ตราด 24                                                 100                                               124                                               
ตาก 4,761                                             7,733                                             12,494                                           
นครนายก 1,404                                             3,165                                             4,569                                             
นครปฐม 1,246                                             4,441                                             5,687                                             
นครพนม 1,684                                             3,130                                             4,814                                             
นครราชสีมา 3,554                                             6,669                                             10,223                                           
นครศรีธรรมราช 9,179                                             27,758                                           36,937                                           
นครสวรรค์ 2,487                                             5,379                                             7,866                                             
นนทบุรี 738                                               2,534                                             3,272                                             
นราธิวาส 1,606                                             2,375                                             3,981                                             
น่าน 6,006                                             5,316                                             11,322                                           
บึงกาฬ 3,292                                             6,213                                             9,505                                             
บุรีรัมย์ 10,935                                           22,802                                           33,737                                           
ปทุมธานี 279                                               824                                               1,103                                             
ประจวบคีรีขันธ์ 334                                               1,083                                             1,417                                             
ปราจีนบุรี 530                                               1,164                                             1,694                                             
ปัตตานี 4,945                                             9,773                                             14,718                                           
พระนครศรีอยุธยา 483                                               1,022                                             1,505                                             
พะเยา 2,363                                             3,666                                             6,029                                             
พังงา 220                                               511                                               731                                               
พัทลุง 3,938                                             9,198                                             13,136                                           
พิจิตร 2,770                                             3,873                                             6,643                                             
พิษณุโลก 5,376                                             7,271                                             12,647                                           
เพชรบุรี 704                                               1,750                                             2,454                                             
เพชรบูรณ์ 4,808                                             9,989                                             14,797                                           
แพร่ 412                                               306                                               718                                               
ภูเก็ต 1,025                                             7,156                                             8,181                                             
มหาสารคาม 2,202                                             3,486                                             5,688                                             
มุกดาหาร 565                                               1,037                                             1,602                                             
แม่ฮ่องสอน 5,661                                             6,432                                             12,093                                           

เอกสารประกอบวาระท่ี 4-1 กลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน
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จังหวัด
 กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน

ท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน

ท่ีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 จ านวนกลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วนท้ังหมด

เอกสารประกอบวาระท่ี 4-1 กลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน

ยโสธร 828                                               1,506                                             2,334                                             
ยะลา 7,770                                             18,753                                           26,523                                           
ร้อยเอ็ด 1,629                                             2,092                                             3,721                                             
ระนอง 765                                               3,724                                             4,489                                             
ระยอง 776                                               2,437                                             3,213                                             
ราชบุรี 295                                               762                                               1,057                                             
ลพบุรี 2,261                                             4,780                                             7,041                                             
ลําปาง 872                                               757                                               1,629                                             
ลําพูน 489                                               812                                               1,301                                             
เลย 4,172                                             6,997                                             11,169                                           
ศรีสะเกษ 2,340                                             2,765                                             5,105                                             
สกลนคร 471                                               715                                               1,186                                             
สงขลา 3,800                                             10,507                                           14,307                                           
สตูล 3,415                                             5,670                                             9,085                                             
สมุทรปราการ 1,995                                             9,454                                             11,449                                           
สมุทรสงคราม 220                                               313                                               533                                               
สมุทรสาคร 7                                                  32                                                 39                                                 
สระแก้ว 696                                               1,238                                             1,934                                             
สระบุรี 479                                               1,527                                             2,006                                             
สิงห์บุรี 959                                               1,541                                             2,500                                             
สุโขทัย 3,705                                             5,216                                             8,921                                             
สุพรรณบุรี 834                                               1,583                                             2,417                                             
สุราษฎร์ธานี 4,112                                             19,353                                           23,465                                           
สุรินทร์ 6,225                                             9,569                                             15,794                                           
หนองคาย 2,228                                             6,416                                             8,644                                             
หนองบัวลําภู 1,032                                             1,612                                             2,644                                             
อ่างทอง 1,555                                             2,603                                             4,158                                             
อํานาจเจริญ 359                                               532                                               891                                               
อุดรธานี 12,117                                           24,466                                           36,583                                           
อุตรดิตถ์ 387                                               404                                               791                                               
อุทัยธานี 521                                               629                                               1,150                                             
อุบลราชธานี 3,065                                             5,903                                             8,968                                             
ท้ังประเทศ 211,739                                       443,626                                       655,365                                       
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เอกสารประกอบวาระที่ ๔-๒ 
กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง 



ครัวเรือน คน ครัวเรือน คน ครัวเรือน คน ครัวเรือน คน
1 กระบ่ี 9,676        55,448     39,727      132,310        15,589      36,683          16,485          43,510          
2 กาญจนบุรี 17,148      97,387     78,201      236,646        32,251      65,789          17,423          45,228          
3 กาฬสินธ์ุ 28,279      154,015   101,884    332,887        38,240      90,909          25,226          63,090          
4 ก าแพงเพชร 17,362      87,707     76,320      220,241        24,705      51,414          20,911          51,074          
5 ขอนแก่น 46,095      249,708   165,306    526,126        58,566      134,209        47,593          117,914        
6 จันทบุรี 7,957        43,750     36,948      108,970        12,778      26,765          28,052          73,943          
7 ฉะเชิงเทรา 14,880      90,724     57,896      178,013        24,303      49,680          26,669          71,550          
8 ชลบุรี 9,868        59,450     52,028      146,520        29,853      51,744          66,983          154,483        
9 ชัยนาท 8,456        41,949     43,528      115,884        14,729      27,624          13,405          30,853          
10 ชัยภูมิ 33,294      180,715   127,413    397,346        49,145      103,982        29,519          74,547          
11 ชุมพร 7,603        40,450     38,954      114,320        14,552      31,291          25,717          61,803          
12 ตรัง 14,129      76,461     65,106      198,067        24,887      56,281          17,395          40,165          
13 ตราด 3,512        18,357     17,988      50,317          7,514        13,968          10,677          25,417          
14 ตาก 12,344      66,444     56,764      161,841        24,535      46,577          14,056          33,082          
15 นครนายก 6,397        36,565     25,032      73,831          7,713        16,478          11,075          26,104          
16 นครปฐม 15,068      93,817     57,479      185,032        22,357      48,402          37,626          110,063        
17 นครพนม 20,195      105,389   81,006      246,347        32,978      69,229          16,959          40,775          
18 นครราชสีมา 63,482      334,535   262,317    781,566        102,166    207,257        103,473        252,784        
19 นครศรีธรรมราช 31,009      163,695   157,454    452,823        61,428      128,140        38,802          86,468          
20 นครสวรรค์ 22,243      115,656   108,330    305,033        37,667      75,068          44,728          105,612        
21 นนทบุรี 4,510        26,607     27,916      75,361          12,793      23,388          46,818          105,897        
22 นราธิวาส 25,190      152,747   79,834      275,649        28,979      62,417          7,727            19,805          
23 น่าน 14,429      73,588     60,479      171,767        17,098      38,313          13,787          35,289          
24 บึงกาฬ 11,708      63,780     40,216      132,172        15,309      34,477          13,404          38,276          
25 บุรีรัมย์ 46,916      256,428   161,706    505,284        61,490      130,945        36,867          92,197          
26 ปทุมธานี 7,646        44,976     44,625      124,078        27,097      46,953          48,681          113,647        
27 ประจวบคีรีขันธ์ 8,129        44,960     42,563      123,970        18,529      36,515          23,345          51,490          
28 ปราจีนบุรี 10,213      59,388     40,514      127,090        14,876      32,715          23,296          58,667          
29 ปัตตานี 26,867      171,212   67,269      229,944        23,509      48,946          8,340            22,500          
30 พระนครศรีอยุธยา 15,399      90,130     64,111      191,506        22,925      47,241          39,242          103,788        
31 พะเยา 11,797      56,031     63,314      161,085        19,451      38,041          13,582          32,747          
32 พังงา 5,455        29,344     26,843      77,812          10,398      21,080          8,237            18,779          
33 พัทลุง 12,182      63,926     66,357      190,653        25,959      56,332          16,152          34,944          
34 พิจิตร 12,280      60,610     58,788      153,419        20,479      37,606          19,964          43,947          
35 พิษณุโลก 17,770      89,429     83,098      231,492        25,574      53,404          33,236          77,931          
36 ภูเก็ต 2,341        12,512     22,840      59,706          11,340      21,982          17,404          36,969          
37 มหาสารคาม 30,148      165,527   98,043      326,772        34,632      82,422          30,196          80,103          
38 มุกดาหาร 9,211        49,150     41,160      123,963        21,598      40,732          7,567            17,689          
39 ยะลา 14,922      90,027     45,602      154,342        18,156      38,111          10,539          24,395          

จังหวัดล ำดับท่ี
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40 ยโสธร 14,745      77,951     60,002      184,125        26,024      55,440          17,768          46,087          
41 ระนอง 3,156        17,023     20,067      56,872          9,893        19,051          6,536            14,195          
42 ระยอง 7,078        40,709     39,997      119,160        19,247      39,387          36,572          92,965          
43 ราชบุรี 18,434      109,089   72,948      227,220        25,330      54,574          31,210          85,173          
44 ร้อยเอ็ด 39,164      212,046   135,349    425,720        51,578      112,642        35,437          88,866          
45 ลพบุรี 15,330      83,835     69,008      200,484        24,122      49,620          33,444          84,652          
46 ล าปาง 18,258      86,248     101,229    262,449        30,246      59,904          24,643          58,864          
47 ล าพูน 10,096      49,363     59,434      160,780        18,502      37,562          15,547          40,526          
48 ศรีสะเกษ 49,554      267,181   145,576    473,245        45,077      108,567        22,126          56,195          
49 สกลนคร 30,156      162,476   122,938    386,664        51,302      112,603        23,789          57,561          
50 สงขลา 24,613      138,499   116,667    353,688        45,813      98,970          44,233          104,475        
51 สตูล 8,951        49,615     39,319      126,404        15,365      32,919          3,928            9,657            
52 สมุทรปราการ 5,191        28,580     51,255      123,525        31,977      52,823          64,065          118,908        
53 สมุทรสงคราม 4,468        25,204     17,786      51,327          5,678        11,885          9,703            23,840          
54 สมุทรสาคร 5,457        32,357     25,130      78,744          9,015        20,030          39,495          107,405        
55 สระบุรี 11,953      71,074     45,652      141,140        15,525      33,281          35,604          98,145          
56 สระแก้ว 13,581      76,055     54,640      164,691        21,872      44,528          15,166          37,459          
57 สิงห์บุรี 4,871        25,567     21,874      59,147          6,318        12,014          11,392          27,460          
58 สุพรรณบุรี 21,632      119,910   90,009      267,844        33,676      66,086          39,231          102,012        
59 สุราษฎร์ธานี 16,657      90,818     84,021      257,001        36,796      80,028          34,270          82,714          
60 สุรินทร์ 46,583      248,358   140,952    439,265        43,099      97,674          24,105          58,926          
61 สุโขทัย 14,291      67,769     71,939      188,878        22,174      44,314          18,079          41,393          
62 หนองคาย 13,374      73,639     48,938      157,425        17,913      41,489          14,491          36,708          
63 หนองบัวล าภู 16,160      92,566     47,008      162,799        16,904      40,968          12,809          35,681          
64 อ านาจเจริญ 9,469        48,550     40,670      120,040        17,510      36,380          9,713            20,386          
65 อุดรธานี 38,951      213,391   143,530    464,020        58,058      130,766        46,269          119,022        
66 อุตรดิตถ์ 10,589      49,854     54,309      139,455        18,603      34,024          18,791          42,410          
67 อุทัยธานี 7,731        39,048     38,203      104,363        13,623      25,813          12,641          28,728          
68 อุบลราชธานี 46,875      251,339   185,227    580,278        72,538      159,713        42,507          103,019        
69 อ่างทอง 7,081        37,856     32,338      91,234          10,901      21,403          11,269          27,396          
70 เชียงราย 30,074      154,573   143,581    397,871        48,071      98,723          33,991          85,627          
71 เชียงใหม่ 30,634      158,498   173,241    481,455        58,114      119,289        63,992          163,820        
72 เพชรบุรี 9,939        56,961     41,895      129,708        13,856      30,303          21,721          58,030          
73 เพชรบูรณ์ 28,343      157,133   109,478    341,980        41,338      88,400          32,545          83,994          
74 เลย 17,237      93,844     69,655      214,600        29,478      59,489          22,925          59,566          
75 แพร่ 11,753      55,985     62,519      163,314        18,998      37,557          15,460          37,021          
76 แม่ฮ่องสอน 5,110        27,264     32,687      97,656          14,282      29,775          3,957            9,433            

รวมท้ังประเทศ 1,343,649 5,594,030 2,104,964 1,980,582     
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