
“การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ และห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



• นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน
รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหา      
ความเหลื่อมล  าและความยากจนในทุกมิติ เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ น         

โดยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่จะแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อน 

ของพี่น้องประชาชน 
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การแก้ปัญหาความยากจน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง



สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบรกิารภาครฐั

การแก้ปัญหาความยากจน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมาย

ระดับนโยบาย

ระดับอ านวยการ

ระดับอ านวยการปฏิบัติการ

ระดับปฏิบัติการ

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

ศจพ.จ. ศจพ.กทม. 

ศจพ.ข. ศจพ.อ. 

ทีมปฏิบัติการฯ

กลไกการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

ทีมพี่เลี ยง
ทีมพี่เลี ยง 1 ทีม (3 – 5 คน) รับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมาย 10 – 15 ครัวเรือนหรือตามความเหมาะสม
ทีมพี่เลี ยง จะต้องทุ่มเทดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง (Intensive Care)



ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี เป้า
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565

จ านวน 1,025,782 คน
เพิ่มขึ นจากปี 2562
ที่จ านวน 983,316 คน

42,466 คน
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

การศึกษา

สุขภาพ 

ความเป็นอยู่ 

รายได้

142,089 คร.

138,084 คร.

147,008 คร.

303,806 คร.

1,940 คร.

การเข้าถึง
บริการภาครัฐ

218,757 คน

220,037 คน

220,037 คน

506,647 คน

3,335 คน



รายงานผล
ในระบบ 
Logbook 
ทุกครั งที่มี

การให้ความ
ช่วยเหลือ

ตรวจสอบ
เพิ่มเติม
ข้อมูล

1
วิเคราะห์ มอบหมาย

แนวทางการแก้ไขปัญหาฯ และ
หน่วยงานด าเนินการ

2
ติดตาม

การด าเนินการ

4
รายงาน

ผลด าเนินการ

53
ด าเนินการ

แก้ไขตามมิติความ
ขัดสน/บุคคล

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในระดับพื นที่

ทีมพี่เลี ยง
ลงพื นที่

รายครัวเรือน 
เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้
ปฏิบัติการ 4ท

ทีมปฏิบัติการ
ส่งออกข้อมูล
จากระบบ 

TPMAP เพื่อส่ง
ต่อให้ทีมพี่เลี ยง

ศจพ.อ. 
บูรณาการ
หน่วยงาน

เพื่อให้
ความช่วยเหลือ

ครัวเรือนเป้าหมาย

ทีมพี่เลี ยง 
ดูแลครัวเรือน
อย่างใกล้ชิด 
(Intensive 

Care)
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และก าหนดแนวทางแก้ไข” 

ครัวเรือนในระบบ Logbook
จ านวน 647,139 ครัวเรือน 

อยู่ใน “เป้าตั งต้น” และ 
“มีการส ารวจปัญหา”

จ านวน 615,128 ครัวเรือน

ครัวเรือนตกหล่น 
(Exclusion Error)

จ านวน 32,011 ครัวเรือน

การศึกษาสุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้

132,639
คร.

130,429
คร.

127,864
คร.

319,951
คร.

3,586
คร.

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565

เสียชีวิต 289 คร.

ย้าย 3,694 คร.

โครงการ/ กิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือ

กว่า 2,400
โครงการ/กิจกรรม 

กว่า 2,100
โครงการ/กิจกรรม 

กว่า 1,900
โครงการ/กิจกรรม 

กว่า 7,900
โครงการ/กิจกรรม 

กว่า 500
โครงการ/กิจกรรม 

71,947
คร.

66,315
คร.

79,153
คร.

150,403
คร.

1,215
คร.

จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือทั งสิ น 314,136 ครัวเรือน คิดเป็น 48.54%

85,619 คร.

205,425 คร.

222,378 คร.

133,717 คร.



“พลงัสตร”ี
พลงัทีย่ ิง่ใหญ่ในการพฒันาประเทศ

“พลงัสตร”ี
พลงัทีย่ ิง่ใหญ่ในการพฒันาประเทศ



“ผู้น าสตร”ี ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา 

การส่งเสริมอาชีพสตรี การส่งเสริมอาชีพสตรี 

ช่วยเหลือสมาชิกสตรี    
ที่ประสบปัญหา 

แกนหลักในการขับเคลื่อนงาน
ในระดับพื นที่และประเทศ 

ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

“ถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชนด้วยหัวใจ
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน”



“สตรี”
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน



ในฐานะของคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับต่าง ๆ ท่านสามารถสนับสนุนการให้               
คว ามช่ ว ย เ หลื อ ค รั ว เ รื อ น ย า กจน ใน ร ะบบ  TPMAP
แต่ ล ะ จั ง หวั ดซึ่ ง เ ป็ น เ ป้ า หมายที่ จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร                          
ให้ความช่วยเหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการ
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1.1 การใช้เงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนฯ 

1.2 สนับสนุนให้เข้าถึงเงินหมุนเวียน เพื่อให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า 
38,000 บาท/คน/ปี  หรือคนในครัวเรือนไม่มีอาชีพและรายได้ 
ได้ยืมไปเป็นทุนในการจัดท าอาชีพเสริม หรือต่อยอดอาชีพเดิม 
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ น
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1. สนับสนุนเงินกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน



2. เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับพื นที่ 
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3. เป็นทีมพี่เลี ยง ทีมปฏิบัติการฯ

4. เป็นผู้น าต้นแบบในการพัฒนาตนเอง 

5. เป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้าน 

6. เป็นแม่บ้าน ที่ผลักดันให้พ่อบ้านได้มีส่วนร่วม
ในการท างานเพื่อชุมชน



ตัวอย่าง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนับสนุนเงินกองทุนจัดท าโครงการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

กาญจนบรีุ

ชัยนาท 

พงังา 

เลย 

สริุนทร์

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ติดตามดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ฝึกอบรมให้ความรู้คุณแม่หลังคลอด การให้ความรู้
ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมต าบล จัดหาเมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพร เลี ยงปลา เลี ยงกบ

สานพลังสตรีขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพสตรีในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
และครัวเรือนยากจน

โครงการสตรี/คหบดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เป็นต้น


