
Effective Use of Data and
Sharing Across Government
eGovernment Forum 2021 1



Policy 
Practice

Technology

PAST

PRESENT

FUTURE
2018

Analog
One Size fit All

2023

TPMAP V1.0
TPMAP V2.0

Evidence Based P&P by T

2



POVERTY LINE Do not cross POVERTY LINE Do not cross POVERTY LINE Do not cross POVERTY LINE Do not cross

5.81 ล้านคน ในปี 2559
ร้อยละ 8.6 

เส้นความยากจนทางการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นราธิวาส ปัตตานี 
กาฬสินธุ์ ตาก และ
บุรีรัมย์ เป็นจังหวัด
ที่มีปัญหาความ
ยากจนเร้ือรัง
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ความยากจนเชิงสัมพัทธ์ (relative poverty)
เป็นการวัดความยากจนโดยใช้การเปรียบเทียบมาตรฐานการด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของสังคมโดยเฉลี่ย 

จปฐ. $1.90 a dayHAI

Multidimensional Poverty Index (MPI) 
ดัชนีชี้วัดความยากจน 



ความเป็นมาของการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ใครคือคนจน ? คนจนอยู่ที่ไหน ? ปัญหาของคนจน
คืออะไร ?

แก้ไขปัญหาคนจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ?

นายกฯ มีค าส่ังการ ในการใช้ Big Data 
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน

การด าเนินการ
ที่ผ่านมาของ

ระบบ TPMAP
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การก าหนดคนจนของระบบ TPMAP ด้วยดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)

MPI

TPMAP.เป็นระบบที่มีฐานข้อมูล
จากหลากหลายฐานข้อมูล โดย
อาศัยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
เป็นตัวเชื่อมข้อมูลแต่ละฐานเข้า
ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการบูรณา
ก า ร ฐ า นข้ อ มู ล แ ล ะ ร ะบ บ ที่
สามารถเห็นข้อมูลประชาชนใน
ประเทศเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ 



การแสดงผลข้อมูลของระบบ TPMAP

www.tpmap.in.th

การแสดงผลของข้อมูล ระบบ TPMAP ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์พรอ้มใช้งาน โดยมีการเผยแพรจ่ านวนคนจนเป้าหมายจ าแนกตามมิตคิวามยากจน
และพื้นที่ ระหว่างปี 2560-2562 (ปีปัจจุบันของข้อมูล) และมีการแสดงผลในรปูแบบ “Data Storytelling” ที่เว็บไซต์ www.tpmap.in.th

http://www.tpmap.in.th/


เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนใน 3 ระดับ
พร้อมมอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดตั้ง ศจพ. ในทุกระดับ 

1.

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(คจพ.) ในคราวประชุมวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้มีมติส าคัญในการขับเคลื่อน ศจพ. ดังนี้

2. เห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อน ใน 4 แนวทาง 
1 เงื่อนไขการพัฒนา พร้อมเร่งรัด ศจพ. ทุกระดับ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการขับเคลื่อน
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การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ของประเทศไทย

จ านวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลจากกรมการปกครอง

ข้อมูลประชากรจาก
ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)

66,186,727 คน 36,893,084 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.7 

ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด

ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ TPMAP ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมจ านวนประชากรของประเทศไทยทั้งหมด ส่งผลให้

หน่วยงานไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประชากรทั้งประเทศและรายจังหวัดได้

ไม่ทราบถึงจ านวนคนเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงใน
ระดับภาพรวมของประเทศและจังหวัด



แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรอืน
หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน

จัดล าดับ
ความเร่งด่วน

ของกลุ่มเป้าหมาย

ล็อคเป้า
Knock Knock

3 กลุ่มที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

X-Ray 
ข้อมูล

ให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น

ศจพ.อ. และ ทีมปฏิบัติการ ด าเนินการ
เป็นหลัก บูรณาการรว่มกับ ศจพ.จ.

ผู้ด าเนินการ 

มอบพ่ีเลี้ยง
บันทึกความ
ช่วยเหลือใน

ระบบ

• ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลบุคคล

• ข้อมูลถูกต้อง 
ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

• ไม่พบข้อมูล เพิ่มการบันทึก
ข้อมูล บุคคลตกหล่น

ตรวจสอบข้อมูล

ออกแบบความช่วยเหลือให้
เหมาะสมกับมิติปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมาย

จัดสรรพี่เล้ียงแก่ครัวเรือน/
บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายโดย
อาศัยหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ท่ีเกี่ยวข้องใน
แต่ละมิติการพัฒนา

ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ : ผู้ด าเนินการหลักในการลงพื้นที ่

หลักการ





ตัวอย่าง โครงการของจังหวัดพิษณุโลกกับมิติการพัฒนา
จากข้อมูลของระบบ พบว่ามิติปัญหาท่ีพบมากที่สุดในพิษณุโลกคือด้านรายได้ แต่เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลโครงการของจงัหวัดพิษณุโลก 

ในระบบ eMENSCR ที่ด าเนินการสอดคล้องกับ 5 มิติการพัฒนา ส่วนมากจะเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับมติดิา้นการศกึษา

6 64 117 28 6

แผนภมิูแสดงสดัส่วนจ ำนวนโครงกำรของจงัหวดัพิษณุโลกต่อ 5 มิติกำรพฒันำ

ดา้นสุขภาพ ดา้นความเป็นอยู่ ดา้นการศกึษา ดา้นรายได้ ดา้นการเขา้ถงึบรกิารรฐั

การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มองเป้าหมายร่วมกัน บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด โดยจั งหวัดควรต้องพิจารณาการ
ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับมิติด้าน
รายได้ เพื่อกลุ่มคนที่ตกเกณฑ์มิติการพัฒนาด้านรายได้
ความช่วยเหลือและพัฒนา รวมถึงมิติด้านความเป็นอยู่ 
สุขภาพ และการศึกษา ตลอดจนการเข้าถึงบริการของรัฐ 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค เพื่อ
สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

*วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการต่อมิติการพัฒนาเบ้ือต้น โดยกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สศช.

eMENSCR

โครงการที่ด าเนินการโดยภาครัฐในจังหวัดครอบคลุมและตรงจุดแล้วหรือยัง?
ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐจ านวน 350 โครงการ  (งบประมาณทั้งหมด
ประมาณ 2,275.26 ล้านบาท) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาใน 5 มิติ จ านวน 221 โครงการหรือร้อยละ 63 ของ
โครงการทั้งหมด (งบประมาณรมทั้งหมดประมาณ 1,941.45 ล้านบาท)

การรายผลการด าเนินงาน (M6) ในระบบ eMENSCR
หน่วยงานในจังหวัดจะต้องด าเนินกรรายงานาความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินการ (การเบิกจ่ายงประมาณ
และผลการด าเนินงาน) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส และรายงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทราบความคืบหน้า หรือปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงานปัจจุบัน

การแก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความยั่งยืน



การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล หลักการ
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ความเปลีย่นแปลง
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ประเด็นทา้ทาย
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TPMAP



เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า

ฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาครัฐสมรรถนะสูง

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และความคุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม

พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญ
ทันสมัย และน่าอยู่

SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

1
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13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
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ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน

สังคม
แห่งโอกาส

เศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า

สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง

และความ
เสมอภาค

ปัจจัย
สนับสนุน

การพลิกโฉม
ประเทศ

16



17



ความรู้
คุณธรรม

ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th
E-mail :  emenscr@nesdc.go.th

nscr@nesdc.go.th 

@nscr


