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ดร. สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า
Thai People Map and Analytics Platform

(TPMAP)



Timeline

ประชุมคร้ังแรกตามค าสั่งครม. มอบหมาย สศช. และ 
NECTEC เป็น technical arm พัฒนาระบบ Big Data ของ
ภาครัฐ โจทย์ - ชี้เป้าคนจน 

พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประชุมคณะท างาน ๓ คร้ัง: สศช. และ NECTEC 
น าเสนอการชี้เป้าคนจนโดยใช้ MPI 

ได้รับข้อมูล จปฐ. ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐ การใช้ไฟฟ้า (กฟภ.) และสิทธิ
รักษาพยาบาล (สปสช.) 

ร่วมน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ม.ิย.-ต.ค. ๒๕๖๐

น าเสนองานแก่ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าพูนให้
น าเสนอ Thai Poverty Map and Analytics Platform 
(TPMAP) แก่นายกรัฐมนตรีพ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๐

สศช. เสนอนายกรัฐมนตรีผ่าน PMDU และได้รับ
ข้อสั่งการให้คณะกรรมการบรูณาการนโยบาย
พัฒนาภาค(กบภ.)      

น าระบบ TPMAP ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย KPIจัดท าข้อมูลเชิง
ลึกเสนอนายกฯ ประกอบการลงพื้นที่ แม่ฮ่องสอน 
ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

มกราคม ๒๕๖๑

ก.พ.-ปัจจุบัน ๒๕๖๑ ขยายจาก Poverty เป็น People 
เพ่ือตอบโจทย์ที่กว้างข้ึนเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรคน 
อบรมการใช้งาน มุกดาหาร และนครพม
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Toward Precision Poverty Alleviation in Thailand 

Poverty is not only about money

Each area has its own basic needs

Would precision poverty alleviation 
be possible?

Big Data?

Sources: http://bridgeworksinc.org/about/projects/issues-for-hill-tribe-people/

http://bridgeworksinc.org/about/projects/issues-for-hill-tribe-people/


ความยากจนไม่ใช่
เร่ืองเงินอย่าง

เดียว จนโอกาส 
จนสุขภาพ จน

ความรู้

AssetsFloor

School Attendance

Year of Schooling

Child Mortality
Nutrition

Ten Indicators

Living
Standard

Education

Health

Electricity
WaterSanitation
Cooking Fuel

Multidimensional 
Poverty Index 

(MPI) 

ดัชนี้ MPI บ่งบอก
ถึงความยากจน

หลายมิติ

ดัชนี MPI พัฒนา
โดย Oxford 
Poverty & 
Human 

Development 
Initiative 

(OPHI) และ 
United Nations 
Development 
Programme

(UNDP)

ประเทศไทยโดยส
ศช. ใช้ดัชนี MPI 
ในการชี้เป้าคนจน

TPMAP ดู 5 มิติ 
(การศึกษา 

สุขภาพ ความ
เป็นอยู่ การเข้าถึง

บริการรัฐ และ
การเงิน)

Traceability 
ติดตามได้ง่าย 

เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนโมเดล

มีความยืดหยุ่น 
ปรับความส าคัญ 
(weights) ของ

แต่ละมิติได้

Source https://oxfamblogs.org/fp2p/the-
2016-multidimensional-poverty-index-was-
launched-yesterday-what-does-it-say/

https://oxfamblogs.org/fp2p/the-2016-multidimensional-poverty-index-was-launched-yesterday-what-does-it-say/


5

ข้อมูล จปฐ. กับการใช้ Multidimensional Poverty Index ชี้เป้าคนจน

ข้อมูล จปฐ (ส ารวจ 35.9 ล้านคน)

ด้านการเงิน

ด้านสุขภาพ

ด้านเข้าถึงบริการรัฐ



6



“ค น จ น อ ยู่ ที่ ไ ห น”

“ค น จ น ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร”

“จะพ้นความยากจนได้อย่างไร”



w w w. t p m a p. i n. t h



www.tpmap.in.th

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


www.tpmap.in.th

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


www.tpmap.in.th

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


www.tpmap.in.th

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


5มิติ
ความยากจน

สัดส่วน
คนจน
ประเทศไทย

ดาวรุ่ง?
www.tpmap.in.th 



พัฒนาการ
5มิติ

www.tpmap.in.th 



คนจน
อยู่ไหน?

www.tpmap.in.th 



คนจน
อยู่ไหน?

www.tpmap.in.th 



ความจ าเป็น
พื้นฐาน?

www.tpmap.in.th 



ขาด
ความจ าเป็นพื้นฐาน

ตกเกณฑ์
เด็ก และ เยาวชน

www.tpmap.in.th 



15 ปีขึ้น

ไป

คนจน

www.tpmap.in.th 



สศช. และ NECTEC เข้าหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้ข้อสรุปว่า

๑. น า TPMAP ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการใช้งาน ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดการใช้งาน 

๒. เช่ือมต่อกับข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมและโครงการไทย
นิยมยั่งยืน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขต่อไป

สศช. และ NECTEC น าเสนอ TPMAP ใน
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ได้รับค าแนะน าให้รีบน าไปใช้

ได้รับข้อสั่งการให้น าไปใช้ในคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (กบภ.) ก าหนด
ระยะเวลา เป้าหมาย KPI

การด าเนินการเรื่อง TPMAP ต่อจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

มกราคม ๒๕๖๑

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒ เมษายน ๒๕๖๑



จะท าให้เรา สามารถวิเคราะห์ และชี้เป้าผู้ท่ีมีรายได้น้อย 
หรือ ผู้ท่ีรอความช่วยเหลือ “เร่งด่วน” หรือที่มีปัญหา
ทับซ้อน หลายมิติ กว่า 1 ล้าน 4 แสนคน เป็นต้น..”

“…ซึ่งข้อมูลในระบบท่ีบูรณาการกัน และมีอยู่แล้วเดิม ท่านต้องจัดหา
เพ่ิมเติม อาทิ ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กว่า 35 ล้านราย และ ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงการคลัง กว่า 14 ล้านราย รวมท้ัง ข้อมูลในมิติต่างๆ ของ
หลายหน่วยงาน หลายกระทรวง เช่นข้อมูลด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา และ ด้านอื่นๆ ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วยของพื้นท่ี

แหล่งที่มา ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6103020010027

นายกรัฐมนตรีพูดถึงตัวเลขจาก TPMAP

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6103020010027
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อบรม TPMAP เชิงปฏิบัติการ จังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม
27-28 สิงหาคม 2561
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พช.
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
-จปฐ
-กชช 2ค
-2559-2561

ก.คลัง

กระทรวงการคลัง
- ลงทะเบียนผู้มีรายได้
น้อยปี 60

กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การใชไ้ฟ (มิเตอร์)

สปสช.
ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
สิทธิรักษาพยาบาล
การใช้สิทธิ
movement

สพฐ. กยศ.
สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การเดินทางไป รร. 
mode ระยะทาง เวลา
-ความต้องการแบบเรียน

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
- นักเรียนท่ีได้รับ

สวัสดิการช่วยเหลือ

กสก. ก.แรงงาน สวัสดิการอืนๆก.บก. จังหวัด

กระทรวงแรงงาน
-สนง.ประกันสังคม
-ก.พัฒนาฝีมือแรงงาน
-ก.การจัดหางาน

กรมส่งเสริม
การเกษตร
-เนื้อที่เพาะปลูก / 
ปริมาณผลผลิต / 
-ประเภทโฉนด / 
การครอบครองที่ดิน

กรมบัญชีกลาง
-ข้อมูลการใช้งาน
บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ

- ข้อมูลท้องถิ่น

ก.พม.
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของ
มนุษย์
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
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