
ข้อสั่งการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  



2 

ท่ีมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นายกรัฐมนตรีลงนามใน ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที ่347/2563 เรื่องจัดตั้งศนูย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โดยศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด และข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
น าข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปด าเนินการ ร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดท าแผนการด าเนินการและ            
แนวทางการพัฒนา 

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและ
ด าเนินการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence 
based) 

แนวทาง 
การปฏิบัติ 

ศจพ. 

หน้าที่ 
และอ านาจ 

องค์ประกอบ 



การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คนที่ไดร้ับการส ารวจ 
(จปฐ.) 36.89 ล้านคน คนลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐ 

14.5 ล้านคน 

เป้าหมายการท างานในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ที่มาของข้อมูลคนจน 

ข้อมูลคนจน คือใคร ? อยู่ที่ไหน ? 



การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สุขภาพ 

การเข้าถึง
บริการภาครัฐ ความเป็นอยู่ 

การศึกษา รายได้ 

ข้อมูลจ านวนคนจนทั้งประเทศ 

- ด้านสุขภาพ         198,263 คน 
- ด้านความเป็นอยู่   192,489 คน 
- ด้านการศึกษา      355,593 คน 
- ด้านรายได้          373,942 คน 
- ด้านการเข้าถึง      2,087 คน 
  บริการภาครัฐ 



มิติ 
สุขภาพ 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป 
2. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
3. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องตน้อย่างเหมาะสม 
4. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
 

ตัวช้ีวัดจ าแนกตามสภาพปัญหา 
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 นายกรัฐมนตร ีหรอืรองนายกรัฐมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมาย เป็น ประธาน 
อพช./ รองเลขาธิการ สศช. เป็น เลขานุการ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานอนุกรรมการฯ 
รอง ปมท. ที่ได้รับมอบหมาย และ อพช. เป็น เลขานุการ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน  
พจ., หน.สนจ., จ่าจังหวดั, ท้องถิ่น จว. และอื่น ๆ  ตามบรบิทของพื้นที ่เป็นเลขานกุาร 

นายอ าเภอ เป็น ประธาน 
พอ., ท้องถ่ินอ าเภอ เป็น เลขานุการ  

ปลัดอ าเภอ หรือหน.ส่วนราชการที่นายอ าเภอมอบหมาย เป็น หัวหน้าทีม   
พก. และปลัด อปท. เป็นเลขานุการ 

ทีมพี่เล้ียง (1 ทีม (3 – 5 คน) ดูแล 10 – 15 ครัวเรือน) 
ประกอบด้วย • ข้าราชการ    • นักศึกษา  • อ่ืน ๆ  
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ท าแผนครัวเรือน 
ติดตามอย่างใกล้ชิด  
(Intensive Care) 

วางแผนการด าเนินการ/ ตรวจสอบ
ข้อมูล/ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผล 

บูรณาการในพ้ืนที่ ตามแนวทางที่ ศจพ. 
และ ศจพ.จ.ก าหนด เร่งรัด ติดตามการ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าพ้ืนที่ 

บริหารจัดการตามแนวทางท่ี ศจพ. 
ก าหนด เร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก าหนดมาตรการ ก ากับ เร่งรัด  
ติดตาม การปฏิบัติงานของ  

ศจพ. ระดับต่าง ๆ 

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง มาตรการ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ กลไก 





แก้ปัญหาคนจน  ลดความเหล่ือมล า้ ปันสขุคนเปราะบาง 

คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน 
แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง  ผสมงาน ประสานใจ 

 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วชิาการ ประชาสังคม ประชาชน 
 บูรณาการงานเชิงพื้นที่ (Area Base) จังหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่ บ้าน 
 ใช้กลไก ศจพ.จ. ศจพ.อ. และทีมปฎิบัตกิารต าบล กลไกหลัก กลไกเดยีว 
 สร้างโมเดลแก้จนจังหวดัพัทลุง “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” 
 ข้อมูลคนจน 5 มิต ิตามระบบ TPMAP/TPMAP Logbook 
 ทุนชุมชนหนุนแก้จน “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วถิีพอเพียง” 
 สานพลังขับเคลื่อนงานในพื้นที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น & ปกครองท้องที่ 
 ใช้หลัก “บวร”  บ้าน วดั โรงเรียน/ราชการ 

ตัง้ขบวน 

อ าเภอ เมือง ควนขนุน เขาชัยสน ปากพะยูน ป่าบอน บางแก้ว กงหรา ศรีนครินทร์ ตะโหมด ศรีบรรพต ป่าพะยอม รวม 

เป้าหมาย 
TPMAP 

2,861 2,330 244 2,885 1,055 1,018 1,278 495 727 161 1,288 14,342 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปลัด จ. 
ทต.เมือง 

พมจ./รง. 
ม.ทักษิณ 

สถิติ พช. 
ม.ทักษิณ 

ศธ. 
อบจ. 

ทกจ. 
ธกส. 

สธ. 
กศน. 

กษจ. กษ. คลัง สถ. 
ม.ทักษิณ 

ชีวั้ดผลงาน/
ประเมินผลทีมต าบล 



จ านวนคนยากจน 
ข้อมูลจากผลการตรวจสอบข้อมูล  

1,137 คน 
 
 

ลดลง 94 คน 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน (ศจพ.จ.) มิติด้านสุขภาพ จังหวัดพัทลุง 

ผลการด าเนินงาน 

จากการติดตามการตรวจสอบขอ้มูล 

จ านวนคนยากจนมิติด้านสขุภาพ 
จากฐานข้อมูล TPMAP 

1,231 คน 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนกั 2,500 กรัม 
ขึ้นไป 

2. ครัวเรือนกินอาหารถกูสขุลกัษณะ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

3. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพือ่บ าบัด 
บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 

4. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 
3 วัน วันละ 30 นาที 

สภาพปัญหา : มิติด้านสุขภาพ กลไกการขับเคลื่อน 

ศจพ.จ./อ. 

ทีมปฏิบัติการต าบล ทีมพ่ีเล้ียง เยี่ยมบ้าน 

แจ้งรหัสการใช้งานระบบ TPMAP Logbook 
สสจ.พัทลุง สสอ.ทุกแห่ง รพ.สต. 

แจ้ง 

รพ.สต. โครงการแก้ปัญหา เช่น : 
- ให้ความรู้เรื่องการออกก าลงักาย 
- หลักโภชาการ อาหาร 
- การดูแลเบื้องต้นเม่ือเจ็บป่วย 

Key ข้อมูลใน TPMAP Logbook  
เม่ือด าเนินการแก้ปญัหาแล้ว 

รพ.สต. 


