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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.2 สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล

เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม



วันที่ 3 กุมภาพันธ ์2566 3nscr.nesdc.go.th/pelcd

เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2
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วาระที่ 2

วาระท่ี 3
เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าการด าเนินการ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการ
ขจั ดความยากจนและกา ร
พั ฒ น า ค น ทุ ก ช่ ว ง วั ย บ น
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

วาระท่ี 1
เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระท่ี 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 2/2564

วาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและ

การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
โดยใช้ระบบ TPMAP 

4.2 แนวทางขจัดความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนใน
ระดับพ้ืนที่ 

4.3 ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9
ก.พ. 65

ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดส่ง
รายงาน

การประชุมฯ 
เพื่อให้

คณะกรรมการ
พิจารณา

คณะกรรมการ
ตอบกลับการ
รับรองรายงาน
การประชุมฯ

โดยไม่มีท่าน
ใดขอแก้ไข
รายงานการ
ประชุมฯ

วันที่ 28
ก.พ. 65

วันที่ 7
มี.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 1/2565วาระที่ 2

การประชุม 
คณะกรรมการ

ขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง
คร้ังที่ 1/2565
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ความคืบหน้าการด าเนินการตาม
แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความ

ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

วาระที่ 3.1
เรื่องเพื่อทราบ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  มีมติเห็นเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป

1. ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาฯ ผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น
2. พัฒนาเมนูแก้จนให้ครอบคลุมตามภูมิสังคม
3. บูรณาการการท างานแก้ไขปัญหาฯ ของกลุ่มเป้าหมาย

ในระบบ TPMAP จ านวน 1,025,782 คน เป็นกลุ่มแรก
ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย. 65

4. บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ ของกลุ่มคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP และเพิ่มเติมกลุ่มคนตกหล่นจากระบบ

1. ร่วมพัฒนาแผนจังหวัด เพื่อก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดรายปี

2. พัฒนาและจัดท าโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ
3. พัฒนาต้นแบบ ศจพ. Model และขยายผลในพื้นที่อ่ืนตามสภาพภมิูสังคม

1. น าเข้าข้อมูลการด าเนินการ สถานการณ์ต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในระบบ Logbook เป็นประจ า

2. ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ตามมติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 และจัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดขั้นของการพัฒนา

3. จัดท าจอแสดงผลเป้าหมายและการด าเนินการฯ

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

มอบหมาย ศจพ. ทุกระดับ  ทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่  หน่วยงานเจ้าภาพ ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP

1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลข 13 หลัก
2. เติมเต็มข้อมูลระดับพื้นที่ในระบบ Logbook
3. จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อก าหนดดัชนี MPI
4. พัฒนาข้อมูลทางกายภาพ และศักยภาพในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์วาระที่ 3.1
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ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์วาระที่ 3.1

ความคืบหน้าการเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP

ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน 
(2565) 

ข้อมูลบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
(2565)
*อยู่ระหว่างรอข้อมูล
ล่าสุดข้อมูลลงทะเบียน

เกษตรกร 
(2565) ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(2565)ข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์

หน่วยงานที่ได้ประสาน
ขอข้อมูลแล้ว

ระบบสมุดพก
ครอบครัว
อิเล็กทรอนิกส์

Thai QM

ระบบแนะน า
ส ารับอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ

ข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
(กรมพัฒนาท่ีดิน)

หน่วยงานที่สนับสนุน
ข้อมูลเพ่ิมเติม

ข้อมูลผู้มาร้องทุกข์ 
(กองทุนยุติธรรม)

• ข้อมูลระบบสินเชื่อ 
• ข้อมูลระบบเพ่ิมโอกาสในการ

เข้าถึงท่ีดิน
• ข้อมูลระบบตลาดกลางท่ีดิน
(สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน)

หน่วยงานที่ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนข้อมูล

สศช. ได้เริ่มทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
(MPI Logbook) ในระดับครัวเรือนและบุคคล ในพ้ืนที่น าร่องการเติมเต็มข้อมูลระดับพื้นที่

ข้อมูลทางกายภาพ ระบบข้อมูลกลาง สถ. ***ประสานขอข้อมูลแล้วทั้งนี้ ข้อมูลจากการบูรณาการฐานขอ้มลูจะเป็นการก าหนด
คนเป้าหมายท่ีต้องด าเนินการ ปี 2566 โดยจะน าเสนอในวาระเพ่ือพิจารณา 4.1 ต่อไป

ทส. อก. สิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยงานที่สนับสนุน
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานท่ีแจ้งไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการฯ 

สถานะของข้อมูลในระบบ TPMAP หลังจากการประชุม คจพ. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

• ข้อมูลลูกหน้ีกองทุน
• ข้อมูลเงินอุดหนุนให้เปล่า

ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การเติมเต็มข้อมูล
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แต่อาจยังไม่ครอบคลุม

ประชากรทุกคน
และมิติการพัฒนา

โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานระดับกระทรวงเพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
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สามารถเชื่อมโยงกันผ่านเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือรหัสจังหวัด รหัสอ าเภอ 
หรือพ้ืนที่อ้างอิงตามกรมการปกครอง

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์วาระที่ 3.1

การเชื่อมโยงข้อมูล กับความคืบหน้าการเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP

อาชีพ

แบ่ง 7 ด้าน ท้ังหมด 37 ตัวชี้วัด

ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน

ชื่อ – สกุล หัวหน้าครัวเรือน

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หัวหน้าครัวเรือน*

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

เบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อได้ 

ภาพถ่ายที่จ าเป็น/ส าคัญ

https://bit.ly/3D5irN5
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บ้าน/ที่อยู่อาศัย (6 ตัวชี้วัด)

น้ าดื่ม/น้ าใช้ (3 ตัวชี้วัด)

การศึกษา (5 ตัวชี้วัด)

ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถ
แก้ไขด้วยตนเองได้ (12 ตัวชี้วัด)

รายได้และอาชีพ (4 ตัวชี้วัด)5

ความปลอดภัย (2 ตัวชี้วัด)

กลุ่มเปราะบาง (5 ตัวชี้วัด) 

QR แบบสอบถาม 
ThaiQM

*หมายเหตุ หัวหน้าครัวเรือน ไม่ใช่ เจ้าบ้าน

ส่วนที่ 1

ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหา/ความเดอืดร้อน

14,562,655
จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจ

ส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

ใช้กลไกของกรมการปกครองในการบันทึกข้อมูลกลับเข้ามาในระบบ
Feedback ผ่าน User จังหวัดอ าเภอ

Export เป็น CSV รายบุคคลให้หน่วยงาน หน่วยงาน
แก้ไขปัญหา

ความตั้งใจของระบบ ThaiQM 

ส ารวจ

ประมวลผล เป้าหมาย
ที่ต้องแก้ไข เป็นฐานข้อมูลในการชี้ปัญหาและส่งข้อมูลให้

หน่วยงานในการแก้ปัญหารายครัวเรือน

รูปแบบการด าเนินการ

แนวทางการเติมเต็ม TPMAP ด้วยข้อมูล Thai QM

ปัจจุบัน           มีข้อมูล ปี 2565 รูปแบบการเก็บคล้าย จปฐ. 
แต่มีจ านวนข้อมูลมากกว่า

รูปแบบของข้อมูล Thai QM เป็นข้อมูลส ารวจปัญหา ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP ที่เป็นการรายงานปัญหารายครัวเรือน
จึงสามารถสนับสนุนการเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนให้ครอบคลุมปัญหามากยิ่งขึ้น

แบบสอบถาม Thai QM แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ตัวอย่าง
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ได้รับความช่วยเหลือ

ร้อยละ 98.74 จากครัวเรือนเป้าหมายฯ

621,442 ครัวเรือน

ครัวเรือนเป้าหมาย
จากระบบ TPMAP ปี 2565

618,311 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 4.80 ของครัวเรือนทั้งหมด

ที่ได้รับการส ารวจ)

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์วาระที่ 3.1

ข้อมูลจากระบบ Logbook ณ 31 ธ.ค. 65

ศจพ.  ทุกระดับได้ด าเนินการช่วยเหลือ/พัฒนาคนเป้าหมาย พ.ศ. 2565

แล้ว 621,442 ครัวเรือน จาก 631,119 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 98.74

ครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับการส ารวจ จปฐ.

12,817,903 ครัวเรือน

ความคืบหน้าการร่วมแก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP

ส ารวจปัญหา

ร้อยละ 98.51 จากครัวเรือนเป้าหมายฯ

621,730 ครัวเรือน

การพัฒนาเมนูแก้จน
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานของรัฐและภาคี
การพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือขอข้อมูลมาตรการ/
โครงการ/แนวทางการด าเนินการ รวมถึงงานวิจัย
ที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ 

มี ก า รจั ดส่ ง ข้ อมู ล ฯ 
ทั้งสิ้น 210 ชิ้นงาน

ประมวลเพ่ือพัฒนา
เมนูแก้จนให้ครอบคลุม

ครัวเรือนเพ่ิมเติม

12,808 ครัวเรือน 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565 จากระบบ Logbook
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ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์วาระที่ 3.1
ความคืบหน้าของการร่วมแก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน

ทั้งหมด 2,619 โครงการ

การพัฒนาและจัดท าโครงการในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ร่างข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

33 ร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่าน ด าเนินการในระดับพื้นที่ 18 โครงการ (ร้อยละ 54.5 ) 
ด าเนินการในระดับประเทศ/ส่วนกลาง 15 โครงการ (ร้อยละ 45.5 )

ร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่สอดคล้อง ศจพ. และผ่านเกณฑ์ 33 โครงการ
• ร่างข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นเพียงร้อยละ 44.59

ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมิติของแผนแม่บทฯ ประเด็น
• แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

16 โครงการ (ร้อยละ 48.48)
• แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 3 โครงการ (ร้อยละ 15.15)
• แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 2 โครงการ (ร้อยละ 9.09)

แผนภาพแสดงจ านวนร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่สอดคล้องกับ ศจพ. จ าแนกจ านวนที่ผ่าน
และไม่ผ่านแยกตามเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท 

ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับในพื้นที่
ได้ร่วมกันจัดท าโครงการตามแนวทาง คจพ.

จ านวนร่างเสนอโครงการฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ศจพ.

ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจ านวนร่างข้อเสนอ

โครงการฯ ทั้งหมด
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ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์วาระที่ 3.1

ความคืบหน้าการร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP

พัฒนาต่อยอดระบบเดิม
ให้รองรับการท างาน

ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

นโยบายจากส่วนกลาง พื้นที่น าร่อง 3 จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสระบุรี

พัฒนา TPMAP AI และระบบแสดงผล
ข้อมูล (Dashboard) ระดับพ้ืนที่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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วาระที่ 3.2
เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการด าเนินการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) 
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สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)

วาระที่ 3.2

มติการประชุม คจพ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565ความเป็นมา

มอบหมายทีมพี่เลี้ยงน าข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปก าหนดแนวทาง             
การแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน และเป็นผู้ติดตาม/ดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
บันทึกผลการด าเนินงานลงในระบบ Logbook ทุกครั้ง ที่มีการด าเนินการของกระทรวง หน่วยงาน และ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ

เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ 
ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดย

มอบหมายให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหา
ครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่  ศจพ.อ. ชี้ เป้า จากระบบTPMAP โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ              
ในระดับอ าเภอภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

1

2
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สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)

วาระที่ 3.2

86,723 คร.
128,906 คน

207,788 คร.
332,912 คน

222,667 คร.
355,174 คน

136,346 คร.
211,120 คน

มิติสุขภาพ

149,970 คร.
218,904 คน

146,850 คร.
220,937 คน

มิติความเป็นอยู่

153,186 คร.
272,928 คน

มิติการศึกษา
321,631 คร.
503,224 คน

มิติรายได้

ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมายในระบบ 
TPMAP (ตามที่ คจพ.เห็นชอบ) และวิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือนด้วยปฏิบัติการ 4 ท 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ : นอกจากกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ยังพบกลุ่มคนตกหล่น 
(Exclusion Error) ที่ตกเกณฑ์ MPI ทั้งมีบัตรและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งประสบปัญหาใน 5 มิติ 

ในระดับพื้นที่ จึงต้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 653,524 ครัวเรือน 
1,028,112 คน จ าแนกรายมิติได้ดังนี้

2,300 คร.
3,348 คน

มิติการเข้าถึง
บริการภาครัฐ

QR Code
รายงานสรุปฯ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ 4ท และบูรณาการให้ความช่วยเหลือ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 “ครัวเรือนตก MPI ทั้งมีบัตรและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 

1

http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
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สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)

วาระที่ 3.2
ผล

สัม
ฤท

ธิ์
ขอ

งก
ิจก

รร
ม

สามารถแก้ไขปัญหาไดแ้ล้ว 
629,588 ครัวเรือน

รอติดตามผล 
48,523 ครัวเรือน

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
1,045 ครัวเรือน

QR Code
รายงานสรุปฯ 

ศจพ. ในระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่ เลี้ยง ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ                
กลุ่มคนยากจนที่ประสบปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือ MPI จ านวน 65,556 ครัวเรือน

อตจพ. จะได้ท าการประเมินว่าครัวเรือนท่ีได้รับการช่วยเหลือ
ดังกล่าวข้างต้นพ้นจากความจนหรือไม่

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 “ครัวเรือนตก MPI ทั้งมีบัตรและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 
ตราด

อ านาจเจริญ

พังงา

เพชรบูรณ์

สุราษฎร์ธานี

http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
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สรุปผลการด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)

วาระที่ 3.2

การปฏิบั ติ งานในระดับพื้ นที่ 
พบว่า มีครัวเรือนตกหล่นจาก
ระบบ TPMAP และประสบปัญหา
คว า ม เ ดื อ ด ร้ อ นน อก เ หนื อ                 
จาก MPI 17 ตัวชี้วัด  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
จ านวน 152,426 ครัวเรือน
(ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่
มีรายได้น้อยและมีบุคคลในภาวะ
พึ่งพิงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลอื่น ๆ )

ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการดูแลจาก
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
(กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย               
คนไร้ที่พึ่ ง เด็กและเยาวชนที่ ไม่มี
ผู้ปกครอง คนเร่ร่อน ขอทาน)

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผ่านระบบ ThaiQM จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
(ไม่มีบ้านอยู่อาศัย, ได้รับผลกระทบจาก
มลพิษ, ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด, 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ, ไม่สามารถไปรับบริการที่ รพ., 
หนี้นอกระบบ, ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน )

พช. ในเลขานุการร่วม อขจพ.               
มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความร่วมมือเสนอตัวชี้วัด
ในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่
ต้องให้ความช่วยเหลือ 

ทั้งน้ี จะได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการร่วม                   
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแบบสอบถาม 

รวมถึงการก าหนด MPI ในระดับพื้นที่ต่อไป

ข้อค้นพบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่2
การประชุม อขจพ.ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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การด าเนินการตามแนวทางการขบัเคลื่อน
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

หมายเหตุ 
ในระบบ 

จ านวน 655,365 คน 
จ านวน 

13,220,965 คน 

กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการ 
และไม่ตก MPI
กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการ 
แต่ไม่มีข้อมูล MPI

คนเป้าหมายเร่งด่วน
(ตก MPI)

กลุ่มครัวเรือน
เปราะบาง

กลุ่มคนที่ต้อง
ส ารวจเพิ่มเติม

กลุ่มคนที่ตกหล่น
จากระบบ TPMAP

• มีบัตรสวัสดิการ
• ไม่มีบัตรสวัสดิการ

ส ารวจเพิ่มเข้า
ในระบบต่อไป

บุคคลที่ต้องการ
ได้รับการพึ่งพิงจากผู้อ่ืน 

จ านวน 11,023,225 ครัวเรือน
33,384,526 คน 

คนลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ
13.43 ล้านคน

(ตก MPI
และ
มีบัตร)

2.1 แสนคน

คนเป้าหมาย
ของระบบ TPMAP

6.5 แสนคน

(ตก MPI
แต่ไม่มีบัตร)
4.4 แสนคน

(มีบัตร
แต่ไม่มีข้อมลู 

MPI)
3.83 ล้านคน

คนที่ได้รับการส ารวจ (จปฐ.)
36.10 ล้านคน

คนที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ได้รับการส ารวจ จปฐ. 
แต่ไม่ตกเกณฑ ์MPI

9.6 ล้านคน

หมายเหตุ 1 : ข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐ ท่ีน ามาใช้ในการประมวลผลหากลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน เป็นข้อมูล ณ 2565

กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง

หมายเหตุ 2 : กลุ่มครัวเรือนเปราะบางเป็นข้อมูลจากฐานการบูรณาการของ จปฐ. บัตรสวัสดิการ Farmer one และ นักเรียนยากจน (กสศ.)

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการ พ.ศ. 2566
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เร่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มที่ตก MPI และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

187,493 คน ร้อยละ 28.6

443,626 คน ร้อยละ 67.7

9 คน ร้อยละ 0.001

306 คน ร้อยละ 0.04

2,402 คน ร้อยละ 0.36

21,529 คน ร้อยละ 3.2

การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

จ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

กลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วนที่ไม่มบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 443,626 คน

กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 211,739 คน 655,365 คน 

Heatmap กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน
ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

Heatmap กลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน
ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

รวม

เร่งตรวจสอบกลุ่มที่ตก MPI จปฐ. แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 443,636
คนโดยอาจพิจารณาให้ความส าคัญล าดับแรกคนที่ตกมิติรายได้และความเป็นอยู่

แนวทางการด าเนินการ
*ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนท้ังหมด

ตก MPI 5 มิติ มีบัตร

ตก MPI 4 มิติ มีบัตร

ตก MPI 3 มิติ มีบัตร

ตก MPI 2 มิติ มีบัตร

ตก MPI 1 มิติ มีบัตร

ตก MPI ไม่มีบัตร

คนเป้าหมายเร่งด่วน (ตก MPI)
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วาระที่ 4
เป็นครัวเรือนรายได้น้อยและมีคนในภาวะพึ่ งพึ งที่ ต้ องได้ รับการดูแล /ช่วยเหลือ
จากคนอื่นในครัวเรือน โดย ครัวเรือนรายได้น้อย คือ มีรายได้ต่อคนต่อปีเฉลี่ยน้อยกว่า 100,000 บาท 
ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก

ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3 

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และมีบุคคล
ในภาวะพ่ึงพิงมากกว่า 2 คน และ/
หรือ มีปัญหาที่อยู่อาศัย  

ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 2 

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และมบีุคคล
ในภาวะพ่ึงพิง 1 – 2 คน และ/หรือ
มีปัญหาท่ีอยู่อาศัย 

ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 0 

ครัวเรือนที่ไม่เป็นครัวเรือนรายได้น้อย 
แต่มีผู้มีภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน

ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 1 

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และ/หรือ
มีปัญหาที่อยู่อาศัย 

ครัวเรือนเปราะบาง
ระดับ 3

ครัวเรือนเปราะบาง
ระดับ 2

ครัวเรือนเปราะบาง
ระดับ 1

ครัวเรือนเปราะบาง
ระดับ 0 

จปฐ. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Farmer one 

โดยมีการแบ่งระดับความเปราะบาง ดังนี้  

นักเรียนยากจน

หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นของสีแสดงจ านวนปริมาณของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มครัวเรือน
เปราะบาง

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาตามปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการด าเนินการ
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 
แต่ไม่มีข้อมูล MPI 

กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ไม่ตกเกณฑ์ MPI 

กลุ่มคนที่ต้องส ารวจเพิ่มเติม

• ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงให้ถูกต้องในระบบ
• ส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมและบันทึกในระบบ

แนวทางการด าเนินการ

จ านวน 9,639,745 คน 

จ านวน 13,220,965 คน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม

จ านวน 3,568,122 คน
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กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP
(Exclusion error) กลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในระบบ TPMAP ทั้งข้อมูล
การบูรณาการภาครัฐ และข้อมูลในพื้นที่ (Logbook)

กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ

เต็มเติมข้อมูลของกลุ่มคนที่ตกหล่นเข้า
ในระบบ TPMAP ทั้งนี้ รวมถึงกลุ่มเร่ร่อน 
และกลุ่มชาติพันธ์ คนไทยที่ ไม่มี เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน

แนวทางการด าเนินการ

การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

ประชากรในระบบ TPMAP
ประมาณ 42 ล้านคน
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

การขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินการของ ศจพ. ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในระดับต าบล
การขับเคลื่อนรูปแบบความร่วมมือของ ศจพ. ในการเชื่อมโยงแผนฯ 13 กับแผนพัฒนาอ่ืนของรัฐในระดับพื้นที่ (One Plan) และการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาอ าเภอ

แผนพัฒนาต าบล

ประเด็นการพัฒนา
ในพ้ืนที่/ต าบล

ความต้องการ
วิสัยทัศน์

และศักยภาพของพื้นที่

ประเด็นการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 13

การด าเนินการ
เพื่อพัฒนกลุ่มเป้าหมาย

ในแต่ละพื้นที่ตาม
แนวทางของ ศจพ. 

ตัวอย่างการบูรณาการ
การท างานของภาคีในระดับพ้ืนที่

ตัวอย่างพื้นที่น าร่องระดับต าบล
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ข้อสังเกตจากการด าเนินการที่ผ่านมา

•ข้อจ ากัดในด้านการประสานงาน และการขอความร่วมมือใน
การจัดส่งชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
•ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถสนับสนุน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยได้

• ร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับ ศจพ. มีสัดส่วนและจ านวนที่น้อยมาก 

เมื่อเทียบกับร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่เสนอทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 2.82 )

• ร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สอดคล้องกับ ศจพ. อาจยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ทั้ง 5 มิติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

• การแสดงผลข้ อมูล  TPMAP ในรู ปแบบฟั งก์ ชั นระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทยยังอาจไม่สะดวกต่อผู้ใช้เท่าที่ควร 
โดยเฉพาะผู้ ใช้ระบบในระดับพื้นที่ โดยผู้ ใช้ยังต้องมีการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเอง ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างทันการณ์

ข้อมูลขาดความครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในบางมิตแิละบางพื้นที่ 
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

• บางพื้นทีอ่าจยังไม่ได้ด าเนินการร่วมกันในนาม ศจพ. และอาจยังไม่เกิดการ
บูรณาการได้เต็มศักยภาพ

• กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มมีความต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบ
สวัสดิการมากกว่าการพัฒนา

• กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มพึงพอใจกับความเป็นอยู่เดิม
ไม่ต้องการรับการพัฒนา

• การน าเข้าข้อมูลจ านวนมาก ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบลดลง 

การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

การเติมเต็มข้อมูล TPMAP การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ อง
เร่ งพัฒนาและปรับปรุ งข้ อมู ล
ประชากร สถิ ติ  สถานการณ์
ที่เชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน

ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ 
เติมเต็มข้อมูลในระบบแฟ้มบ้าน
พัฒนาคนไทย (Logbook) และ
ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
เพื่อการพัฒนาคนตามหลัก MPI
ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย และ
สมบูรณ์

ศจพ .  ทุ ก ระดั บ  ที ม
ปฏิบัติการฯ ด าเนินการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ /พั ฒ น า
กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
โดยบันทึกข้อมูลการ
ด า เนิ นการบนระบบ
TPMAP

ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากเมนูแก้จนประกอบการด าเนินการ

ฝ่ าย เลขานุ ก ารฯ  ร่ วม จั ดท า
ค านิยามการด าเนินการต่าง ๆ
ให้มี ความเป็นปั จจุบัน  อย่ า ง
สม่ าเสมอ 

ศจพ. ทุกระดับและภาคีพัฒนาใน
พื้นที่ ร่วมก าหนดการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคน
ในทุกช่วงวัย เป็นวาระจังหวัด
อย่างจริงจัง 

ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่  ใช้ข้อมูลจาก TPMAP
เพื่อจัดท าโครงการฯ ตามแนวทาง
ของมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 และ
วันที่ 18 พ.ค. 64 ให้สอดคล้องกับภูมิ
สังคมและสภาพปัญหาในพื้นที่

ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เร่งบูรณาการความร่วมมือใน
การด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่องระดับต าบล โดยใช้ข้อมูล TPMAP

ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ 
ติดตามกลุ่มเป้าหมาย พ.ศ. 2565 
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามขั้นของ
การพัฒนา (อยู่รอด – พอเพียง -
ยั่งยืน)
ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ 
น าเข้าข้อมูลการด าเนินการ ของ
การพัฒนาของคนหรือครัวเรือน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในระบบ Logbook 

ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของโครงการ/การ
ด าเนินการ ในระบบ eMENSCR
NECTEC เร่งด าเนินการพัฒนา
ระบบ TPMAP โดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์  (AI) ให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาของแผน
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็ นชอบกลุ่ ม เป้ าหมายการด า เนิ นการตามแนวทางการขั บ เคลื่ อนฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมาย สศช. 
ด าเนินการประกาศตัวเลขกลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน

1.

2.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ
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วาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ 
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BACK UP
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การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วาระที่ 4

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2565) MPI
แสดงถึงสภาพของครัวเรือนตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าใน 5 มิติ

สุขภาพ (สุขภาพ)

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ (ความเป็นอยู่) 

การศึกษาและทักษะท่ีจ าเป็น
(การศึกษา)
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (รายได้)

คุณสมบัติผู้มีลงทะเบียน

สัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีแต่จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รายได้เฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนต่อปี

น้อยกว่า 40,000 บาท

ตก 1 ตัวชี้วัดของมิติใดมิติหนึ่ง

การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือและ
มีส่วนร่วมในสังคม(การเข้าถึงบริการภาครัฐ)

เป็นคนตก MPI

(ตกเกณฑ์ MPI จปฐ. + มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)กลุ่มคนเป้าหมายเร่งด่วน
ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในการพิจารณาทบทวนก าหนดกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนส าหรับ พ.ศ. 2566

• กลุ่ม A (ตกเกณฑ์ MPI จปฐ. แต่ไม่มีบัตร) 

• กลุ่ม B (มีบัตร แต่ไม่ตกเกณฑ์ MPI จปฐ. และมีบัตร)

A

B

ต้องเร่งตรวจสอบคนที่ตก MPI ว่าท าไมถึงไม่มีบัตร โดยเฉพาะ
คนทีต่กมิติรายได้ และที่อยู่อาศัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป + อาจจะ
พิจารณา MPI เป็นเกณฑ์ประกอบการให้บัตรฯ

การก าหนดคนเป้าหมายเร่งด่วน (กลุ่มเป้าหมายของระบบ TPMAP) ที่ต้องด าเนินการ

การตกเกณฑ์ MPI จปฐ. และ การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 


