
สถานการณ์ความยากจนในระดับพื้นท่ี 
และกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี 

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 



Systematic Review

สถิตคินจนทัว่โลก

หลังจากสถาการณ์โควิด-19 

ประมาณ 130 ล้านคน 
อ้างอิงข้อมูลจาก: UN (2564)

การแก้ไขปัญหาความยากจน
เป็นประเด็นส าคัญที่ทุกประเทศทัว่โลกตระหนักและให้ความส าคัญเป็น อันดับต้น ๆ  

เมื่อปี 2558 องค์การสหประชาชาติ จึงได้ก าหนด 

“เป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน” 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (2558 - 2573) 

SDGs ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมีเป้าหมายสองประการแรกที่ส าคัญ คือ 

“การขจัดความยากจน” และ “ก าจัดความหิวโหย”
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การถอดบทเรยีนการแก้ไขปัญหาความยากจนประเทศจนี
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บริบทการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย และกลไกการด าเนินการของ ศจพ. 

น าไปสู่การจัดตัง้ 

เป็นกลไกเชิงนโยบายในการด าเนิน
การแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความ
เหลื่อมล ้า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม

และยัง่ยืนได้ในทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ 

ที่มา: http://nscr.nesdc.go.th/about-pelcd/

น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความ

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 

นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน 
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า                

ระบบข้อมูลคนจนเพ่ือแก้ไขปัญหาคนจนของประเทศไทย

5ที่มา: https://www.tpmap.in.th/

https://www.tpmap.in.th/


ระบบข้อมูลคนจนเพ่ือแก้ไขปัญหาคนจนของประเทศไทย

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า                

6ที่มา : https://thaipublica.org/2022/03/nesdb-tpmap/)



กระทรวงมหาดไทย (มท.)
▪ การขับเคล่ือนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

▪ OTOP (One Tambon One Product) –
กรมพัฒนาชุมชน (พช.)

▪ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
▪ เบี้ยยังชีพคนพิการ
▪ โครงการบ้านมั่นคง / บ้านพอเพียง
▪ ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว
▪ บัตรคนพิการดิจิทัลผ่านแอพพลิเคช่ัน / บัตรคน
พิการ-PWD

บทบาทของกระทรวงช่วยเหลือแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กระทรวงการคลัง 
▪ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
▪ โครงการเราไม่ทิ้งกัน
▪ โครงการคนละคร่ึง
▪ โครงการเราชนะ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา
▪ ทุนสร้างโอกาส ได้แก่
o ทุนเสมอภาค
o ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขัน้สูง 
o ทุนครูรักษ์ถิ่น 
o ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็น

ฐาน 
o ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
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ระบบจัดการความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าระดับจังหวัด

(Provincial Poverty Alleviation Operating System : PPAOS)
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ระบบจัดการความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า

(Provincial Poverty Alleviation Operating System : PPAOS)
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พ้ืนที่เป้าหมาย

▪ ตัวเลขตาม TPMAP คนจน (คน)

▪ ดัชนีความก้าวหน้าของคน 

HAI Index ปี 2562

2563: 131,040 คน 

2564: 205,199 คน

จ านวนคนจนเป้าหมาย 

รวมค้นหาและสอบทาน

336,239 คน
10

ที่มา: https://www.tpmap.in.th/2562/



พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการในปี 2563 
▪ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

▪ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

▪ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

▪ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

▪ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

▪ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

▪ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการในปี 2564
▪ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

▪ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

▪ มหาวิทยาลัยทักษิณ

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

▪ มหาวิทยาลัยนเรศวร

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 16 สถาบัน 



มุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงในพื้นที่จังหวัดให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างความรู้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของพื้นที่ 
สู่การสร้าง Sustainable Growth ภายใต้ความท้าทายใหม่

ข้อมูล ความรู้
การ

เปล่ียนแปลง
ในพื้นท่ี

ชุมชน

หน่วยงานรัฐ

อปท.ภาคเอกชน

วิชาการ

ข้อมูล กระบวนการ

กลไก

Area-Based Collaborative Concept
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ที่มา: โครงการ “การพัฒนาระบบสนบัสนนุการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า” (ดร.แมน ปุโรทกานนท ์มูลนิธิพฒันาประชาสังคม)

แนวคิดระบบการด ารงชีพอย่างยัง่ยืน (Sustainable Livelihoods Framework: SLF)
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แนวคิดระบบการด ารงชีพอย่างยัง่ยืน (Sustainable Livelihoods Framework: SLF)

ที่มา: โครงการ “การพัฒนาระบบสนบัสนนุการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า” (ดร.แมน ปุโรทกานนท ์มูลนิธิพฒันาประชาสังคม) 14



เป็นกลุ่มท่ีมีปัจจัยพื้นฐานใน
ความขาดแคลนการด ารงชีวิต 
ต้องน าเข้าสู่ระบบสวัสดิการโดย
เร่งด่วน

ระดับท่ี 1 อยู่ล าบาก ระดับท่ี 2 อยู่ยาก

เป็นกลุ่มท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ี
เ พี ย ง พ อ ส า ห รั บ ก า ร
ด า ร ง ชี วิ ตอ ยู่ ใ น แ ต่ ล ะ วั น 
ซ่ึงต้องเร่งด า เ นินการจัดท า
ปัจจัยด ารง ชีพ / ยกระดับ
ความสามารถในการจัดท า
ปัจจั ยด า รง ชีพของตน เอง
ให้พออยู่ได้

ระดับท่ี 3 พออยู่ได้

เ ป็นกลุ่มท่ีมีฐานทุนส าหรับ
การด ารงชีพ แต่ยังไม่เพียง
พอ ท่ีจะอ ยู่รอดไ ด้อ ย่าง
ปลอดภัย หากประสบกับภาวะ
ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ต่ า ง  ๆ 
จ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ยกระดับความเป็นอยู่ให้หลุด
พ้ น จ ากสภา ว ะ คว าม ข าด
แคลน/เปราะบาง

ระดับท่ี 4 อยู่ดี

เ ป็ นก ลุ่ ม ท่ีมีภู มิ คุ้ มกั นต่ อ
สภาวะความแปรปรวน / 
ความเส่ียงต่าง ๆ มีฐานทุนใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเพียงพอในการ
วางแผนอนาคตของตนเอง 
ครอบครัว และเป็นฐานทุนใน
ระดับชุมชนได้

ระดับทุนของคนจน

15



ระบบค้นหาและ
สอบทานข้อมูล
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กระบวนการสอบทานข้อมูลเพื่อช้ีเป้าคนจนที่แม่นย า

2. การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ 

ในการออกแบบกระบวนการ
ค้นหา การส ารวจ และการ
สอบทานครัวเรือนยากจน

3. การจ าแนกกลุ่ม
เป้าหมายครัวเรือนคนจน

ตามทุนและศักยภาพ

4. การวิเคราะห์บริบท 
(Poverty Profile) 

บริบทชุมชน พ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความจน และเอื้อต่อการ

พัฒนาให้พ้นจากความยากจน

1. การสร้างเป้าหมายร่วม
จากความร่วมมือของ
กลไกภาคีต่าง ๆ

สอบทานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ก่อนท าการส ารวจ 
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2. การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ 

ในการออกแบบกระบวนการ
ค้นหา การส ารวจ และการ
สอบทานครัวเรือนยากจน

3. การจ าแนกกลุ่ม
เป้าหมายครัวเรือนคนจน

ตามทุนและศักยภาพ

4. การวิเคราะห์บริบท 
(Poverty Profile) 

บริบทชุมชน พ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความจน และเอื้อต่อการ

พัฒนาให้พ้นจากความยากจน

1. การสร้างเป้าหมาย
ร่วมจากกลไกความ
ร่วมมือกับจังหวัด

การสร้างกลไกกับจังหวัดในการ
สอบทานข้อมูลก่อนท าการส ารวจ



กระบวนการสอบทานข้อมูลเพื่อช้ีเป้าคนจนที่แม่นย า

Start and release

5. การสอบทานข้อมูล
แบบมีส่วนร่วม

ที่ยอมรับร่วมกัน ทั้งคนยากจน ชุมชน 
หน่วยงาน ที่ท าให้สามารถระบุตัวคน
จนจริงออกมาได้ และแยกคนจน

ไม่จริงออกจากระบบข้อมูล

6. การจัดเวทีเรียนรู้และ
พัฒนาแนวทางแก้จน 

สร้างพ้ืนที่ เรียนรู้และวิเคราะห์ทางเลือก
แก้จนร่วมกัน ระหว่างคนยากจนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่น าไปสู่
การออกแบบปฏิบัติการแก้จน

7. ปฏิบัติการแก้จนบน
ฐานทุนและศักยภาพ
ครัวเรือนยากจน

8. ติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือปรับสถานะความจน 
และออกแบบการพัฒนา
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KHM Framework

06/12/65 19

ที่มา: รศ.จิระพันธ์  ห้วยเสน และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (2564) 19



การขับเคล่ือน PPAOS ระดับพ้ืนที่

ที่มา: https://eis.ksu.ac.th/survey/login.php

แบบติดตามการช่วยเหลือ

ระบบ Monitoring KHM V.2

20ที่มา: รศ.จิระพันธ์  ห้วยเสน และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (2564)



ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนท่ี

(Practical Poverty Platform-PPP Connext) 
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ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดบัพ้ืนที่ (PPPConnext) 

GIS ครัวเรือนยากจน  ปี 2563

  ปี 2564

  ปี 2565

: วิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจน และระบบการติดตามและบูรณาการความช่วยเหลือ
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ผลการค้นหาสอบทานระดับพื้นที่ 

TPMAP 2562 PPPConnext 2563-2565  

213,013
ครัวเรือน

964,197
คน

336,239 คน 
(20 จังหวัด)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

TPMAP 
(2562)

จ านวน
ครัวเรือน

ไม่มีใน 
PPPCONNEXT

มีใน 
PPPCONNEXT

ล าปาง 11,466 2,070 9,396

ร้อยเอ็ด 7,120 3,111 4,009

กาฬสินธ์ุ 8,646 3,248 5,398

พิษณุโลก 13,831 3,641 10,190

ยะลา 18,790 11,755 7,035

PPPCONNEXT
(2562-2565)

จ านวน
ครัวเรือน

ไม่มีใน 
TPMAP

มีใน 
TPMAP

ล าปาง 12,417 3,196 9,221

ร้อยเอ็ด 5,866 1,391 4,475

กาฬสินธ์ุ 11,963 6,383 5,580

พิษณุโลก 14,940 4,169 10,771

ยะลา 10,587 3,325 7,262

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2565) 

23



คนจนที่ไม่ปรากฎรายช่ือใน TPMAP แต่เข้าเกณฑ์ดัชนีตามเกณฑ์ความยากจน TPMAP แต่ขาดโอกาสใน
การเข้าถึงและลงทะเบียนในระบบสวัสดิการภาครัฐที่เก่ียวข้อง จึงหลุดจากระบบข้อมูล TPMAP รวมถึงเมื่อ
ได้ท าประชาคมร่วมกับชุมชนเห็นตรงกันว่าเป็นผู้ยากไร้ 

24ที่มา: โครงการการพัฒนาระบบสนับสนนุการท างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมน่ย า ระยะที่ 2 ดร.แมน ปุโรทกานนท ์และคณะวิจัย (2564) 

Inclusion Error = คนจนรัว่ไหล

Exclusion Error = คนจนตกส ารวจ

Inclusion Error/Exclusion Error และการวิเคราะห์ข้อมูลฐานทุนด ารงชีพ ตามกรอบ SLF

คนท่ีมีรายช่ือท่ีบรรจุใน TPMAP แต่เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลในระบบและข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับชุมชน 
พบว่าเป็นคนที่มีทุนการด ารงชีพสูง คนในชุมชนพิจารณาแล้วเห็นพ้องกันว่าไม่ใช่คนจน แต่สาเหตุที่เข้าไปอยู่ในบัญชี
รายช่ือของ TPMAP อาจเป็นเพราะผ่านเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ไม่เกิน 38,000 บาท/ปี หรือ เกณฑ์บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี และผ่านเกณฑ์มีที่ดินท ากินไม่เกิน 10 ไร่ แต่อันที่จริงเป็นที่ดินที่ไม่ปรากฏ
การเป็นเจ้าของ เนื่องจากโอนให้ลูกหลานแล้ว หรือไม่ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ แต่มีผู้อุปการะดูแล มีความ
เป็นอยู่ดี เข้าถึงวิธีการลงทะเบียน กรณีนี้ นักวิจัยจังหวัดจะบันทึกข้อมูลไว้เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
กลไกที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด 
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ตัวช้ีวัดความจ าเป็นพ้ืนฐาน 

• ด้านสุขภาพ 
❑ เด็กแรกเกิดมีน ้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
❑ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
❑ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

อย่างเหมาะสม
❑ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 

วันละ 30 นาที

• ด้านการเข้าถึงบรกิารภาครฐั
❑ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
❑ ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

• ด้านความเป็นอยู่ 
❑ ครัวเรือนมีความมัน่คงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
❑ ครัวเรือนมีน ้าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี 

อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
❑ ครัวเรือนมีน ้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
❑ ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ

ถูกสุขลักษณะ

• ด้านการศึกษา 
❑ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
❑ เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
❑ เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า
❑ คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

• ด้านรายได้
❑ คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
❑ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
❑ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

ท่ีมา: https://www.tpmap.in.th/about#problem
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ข้อมูลจากการค้นหาสอบทาน

• ด้านความเป็นอยู่ 10,792 ครัวเรือน 
❑ สภาพของบ้านที่อาศัย

(สภาพทรุดโทรม หรือวัสดุก่อสร้างบ้านไม่ถาวร)

• ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 55,992 ครัวเรือน 
❑ ข้อมูลครัวเรือนยากไร้ท่ีตกหล่นจากการส ารวจท่ียังไม่เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ

• ด้านการศึกษา 36,955 คน 
❑ ไม่ได้เรียน
❑ ก าลังศึกษาแต่ขาดทุนทรัพย์
❑ สถานภาพ (ออกกลางคัน)

• ด้านรายได้ 250,283 คน 
❑ ตกงานจาก COVID-19
❑ ว่างงาน
❑ ไม่มีทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 

ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย 20 จังหวัด
จากระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพ้ืนที่ (PPPConnext)



จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดล าปาง

27



จังหวัดยะลาจังหวัดพิษณุโลก
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จังหวัดกาฬสินธุ์
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อ าเภอสหัสขันธ์

30
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ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ (PPPConnext)
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ข้อมูลค้นพบรายครัวเรือน 
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บัตรสวัสดิการคนจน 10%

สวัสดิการผู้สูงอายุ 8%

เด็กแรกเกิด 1%

บัตรผู้พิการ 2%

เงินส่งกลับ 36%

ค่าจ้าง 22%

ค้าขาย 12%

ประมง 3%
ก่อสร้าง 3% ท าขนม 3%

สัดส่วนรายรับครัวเรือนยากจน

รายรับส าคัญ
▪ รายรับจากสวัสดิการคนจน (บัตรสวัสดิการคนจน, ผู้สูงอายุ)
▪ รายรับจากบุตรหลานที่ท างานรับจ้างที่ประเทศมาเลเซีย 

เฉล่ียส่งเงินกลับประมาณคนละ 1,000–3,000 บาท/เดือน
▪ ท างานรับจ้างในพื้นที่ เช่น ก่อสร้าง ท าข้าวเกรียบ
▪ ค้าขาย

ค่าสาธารณูปโภค 14%

ค่าน ้ามันรถ 3%

ค่าอาหาร 37%

ค่าน ้าชา 2%ค่าบุหร่ี ยาเส้น 5%

ค่าศึกษาบุตรหลาน…

ค่าต้นทุนประกอบอาชีพ 5%

ค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน11%
ค่าของอุปโภค 2%

สัดส่วนรายจ่ายครัวเรือนยากจน

รายจ่ายส าคัญ
▪ ค่าอาหาร 37%
▪ ค่าศึกษาบุตรหลาน 21%
▪ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เนต 14%
▪ ค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน 11 %

โครงสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
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สวัสดิการคนจน 

ผู้สูงอายุ 36%

เงินส่งกลับ 13%
ท างานรับจ้างท่ีฟาร์ม 

รับจ้างท่ัวไป 24%

เงินเดือน 11%

เกษตร กรีดยาง 4%

โรงงาน 4%
ก่อสร้าง 8%

สัดส่วนรายรับครัวเรือนยากจน

รายรับส าคัญ
▪ รายรับจากสวัสดิการคนจน (บัตรสวัสดิการคนจน, ผู้สูงอายุ, คนพิการ)
▪ ท างานรับจ้างในพื้นที่ เช่น ท างานที่ฟาร์ม รับจ้างค้าขาย 
▪ รายรับจากบุตรหลานที่ท างานรับจ้างที่ประเทศมาเลเซียและนอกพื้นที่

▪ ท างานรับจ้างที่โรงงานในเมือง

ค่าสาธารณูปโภค 9%

ค่าน ้ามันรถเพื่อการเดินทาง 11%

ค่าอาหาร 39%

ค่าน ้าชา 1%

ค่าบุหร่ี ยาเส้น 2%

ค่าการศึกษาบุตรหลาน

28%

ค่าของอุปโภค 4%
ค่าเลี้ยงบุตรหลาน 6%

สัดส่วนรายจ่ายครัวเรือนยากจน

รายจ่ายส าคัญ
▪ ค่าอาหาร 39%
▪ ค่าการศึกษาบุตรหลาน 28%
▪ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต 9%
▪ ค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน 6%

โครงสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนต าบลตาลีอายร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
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ประเด็นส าคัญ

บริบทของพื้นที่ชายแดนใต้ (ปัตตานี)
▪ ต.ละหาร (ใกล้เมือง) มีแหล่งจ้างงาน-เกษตร รับจ้างทั่วไป (ค่าแรงต ่า)

▪ ต.แหลมโพธ์ิ มีการผลิตสินคา้เช่ือมโยงกับเศรษฐกจิขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว ประมง กรือโป ะ ฯลฯ

▪ ตลาดไม่ฟังก์ช่ัน-ในเขตนี้เป็นพ้ืนที่ห่างไกล (hinter land) จะไม่ได้ประโยชน์-มีผลผลิตแต่ พ่อค้า-

แม่ค้า ไม่กล้าเข้ามารับซ้ือ -ขนส่ง-เสี่ยงอันตราย

▪ Push-Pull factors ที่เกี่ยวกับ job mobility การเคลื่อนย้ายของแรงงานในเขตเศรษฐกจิที่มี

ศักยภาพสูงกว่า

o ร้านต้มย ากุ้ง ในมาเลเซีย

o รับจ้าง-ภาคเกษตร ตามฤดูกาล

▪ ความเสี่ยงของกลุ่มเยาวชนวัยแรงงานนีต้อ้งการพ้นจากแรงกดดนัทัง้ทางการ-ฝ่ายขบวนการ 

(กลุ่มผู้เห็นต่างกับรัฐ)

 พ้ืนที่ชายแดนมีกจิกรรมที่เป็นกิจกรรมเศรษฐกจิที่ไมเ่ป็นทางการ ที่ครัวเรือนมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์

จากการเช่ือมในชายแดน แต่ยังขาดทุน-ความริเริ่มใหม่ๆ (ต้องมีการสนับสนนุ)
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ระบบส่งต่อความช่วยเหลือ
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การส่งผ่านกลไกความช่วยเหลือ

หน่วยงานผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส าคัญ

กระทรวง มท. (พช.  อปท.) 
กระทรวง พม. (พอช.  พมจ.)

กสศ. กกพ. มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง ฯลฯ

กลไก
ศจพ.จ.  
ศจพ.อ.
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โมเดลแก้จน 
(Operating

Model)

โครงการแก้จน
เข้าสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อ าเภอ /

จังหวัด

หมายเหตุ: 
o สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
o ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
o กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
o กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
o กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
o ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
o ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
o ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน. 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.)



การส่งต่อความช่วยเหลือทัง้ในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่

ส่งต่อความช่วยเหลือ ระดับส่วนกลาง ส่งต่อความช่วยเหลือ ระดับพ้ืนท่ี

การช่วยเหลือในด้านมิติ

การเข้าถึงบริการภาครัฐ ความเป็นอยู่ การศึกษาและสุขภาพ

หน่วยงาน/จ านวนที่ส่งต่อความช่วยเหลือ 

97,042 ครัวเรือน 

หรือ 

10,093 ครัวเรือน97,745 คน

1,327 คน

ส่งต่อความช่วยเหลือ 15,696 ครัวเรือน

451,444 คน

ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 5,454 ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มิ.ย. 2565)
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ตัวอย่าง

การช่วยเหลือประสานงานระดับส่วนกลาง
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การ Matching ข้อมูลระหว่าง PPAOS กับฐานข้อมูล พอช.

41ท่ีมา: พอช. (2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2565



ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศอบต.
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การสร้างกลไกความช่วยเหลือให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ กสศ.
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การขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
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ตัวอย่าง

การช่วยเหลือประสานงานระดับพื้นที่
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ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

มุกดาหาร: 
ส่งต่อและช่วยเหลือ 

(ด้านสวัสดิการของรัฐ) 
ครัวเรือนยากจนจากระบบ
ฐานข้อมูลไปสู่กลไกความ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาความ

ยากจน จ านวน 

665 ครัวเรือน

ชัยนาท:
สนับสนุนการลงทะเบียน และ
ผลักดันคนจนเป้าหมายให้

เข้าสู่ระบบของการ
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
โดยข้อมูลคนจนเป้าหมาย

ของโครงการ 
8 ต าบล อ.สรรคบุรี

รวมทัง้สิ้น 3,470 คน
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จากการค้นหาสอบทาน เด็กยากจนในพื้นท่ี ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีได้ด าเนินการส่งต่อ
ข้อมูลความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับ กสศ. ได้แก่ 

✓ จังหวัดมุกดาหาร ส่งต่อและช่วยเหลือ (ด้านการศึกษา) ครัวเรือนยากจนจากระบบ
ฐานข้อมูลไปสู่กลไกความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน จ านวน 44 ครัวเรือน

ด้านการศึกษา 
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ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ 
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โมเดลแก้จนระดับพื้นที่ 
(Operating Model)
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จังหวัดมุกดาหาร 

วิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจน 
GIS ครัวเรือนยากจน

จ.มุกดาหาร

50

อ าเภอนิคมค าสร้อย



✓ ส่งต่อและช่วยเหลือ (ด้านการพัฒนาอาชีพ)
ครัวเรือนยากจน จ านวน 628 ครัวเรือน 2,600 คน 
จากเป้าหมายคนจนได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการพัฒนาอาชีพ
ร้อยละ 10 ของคนจนเป้าหมายจ านวน 567 ครัวเรือน 

• พ้ืนท่ี อ าเภอนิคมค าสร้อย (7 ต าบล 79 หมู่บ้าน)
• แนวคิด “คุยกันทัง้อ าเภอและหม่อนแก้จน” โดยมี 

1) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ Process Innovation “คุยกันทัง้อ าเภอ” 
2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Product Innovation ด้วยแนวคิด “หม่อนแก้จน”

• การพัฒนาสินค้าจากหม่อนในการขายและจ าหน่ายหม่อนของชุมชน ท าให้มี

รายได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน
• การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 7 กลุ่มวิสาหกิจในการรับซ้ือหม่อน
เพื่อการจ าหน่ายและแปรรูปของชุมชน

• ได้เรียนรู้และพัฒนาการปลูก การแปรรูป และการตลาด สินค้าใหม่และตลาดใหม่
จากชุมชนของตนเอง 

พัฒนาและสร้าง “โมเดลแก้จนระดับพื้นที่ด้วยวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

โมเดลแก้จน อ าเภอนิคมค าสร้อย คุยกันทัง้อ าเภอ
และหม่อนแก้จน

สบู่ใบหม่อนแบบพกพา 
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✓ ส่ ง ต่ อ แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ 

(ที่ดินท ากิน) มีโมเดลแก้จน 
การจัดการที่ ดินแปลง
รวม ที่ ได้มีการออกแบบ
พั ฒ น า ร่ ว ม กั บ ผู้ มี ส่ ว น
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น พ้ื น ที่ 
ที่สอดคคล้องกับบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายจากปัญหาคน
จนและทุน 5 ด้าน  

พัฒนาและสร้าง “โมเดลแก้จนระดับพื้นที่ด้วยวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

โมเดลแก้จนบริหารจัดการแปลงรวมนคิมค าสร้อย 
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วิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจน 

จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง ต าบลสะแกโพรง 

GIS ครัวเรือนยากจน
จ.บุรีรัมย์



รถพุ่มพวงแก้จน ชุมชนใหม่พัฒนา หมู่  16 ต .สแกโพรง อ . เมื อง
จ.บุ รี รัมย์ โดยชาวบ้านน าผักที่ ปลูกมาตระเวนขายจนพัฒนามาเป็นธุรกิจ 
“รถพุ่มพวง” ด้วยความเป็นมาของรถพุ่มพวงที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คน 
จึงท าให้ทีมวิจัยจากมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น ามาต่อยอดช่วยเหลือชาวบ้านใน
การแก้จน โดยการสร้างกระบวการกลุ่มในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
• หาจุดเช่ือมต่อระหว่าง “คนจน” กับ “รถพุ่มพวง” จึงสร้าง “ศูนย์กระจาย

สินค้าชุมชน” ขึ้นมา โดยให้ครัวเรือนยากจน น าสินค้ามาส่งที่ศูนย์ ฯ ซ่ึงศูนย์ ฯ 
จะท าหน้าที่ส่งต่อสินค้าให้กับรถพุ่มพวง เพ่ือการกระจายสินค้าไปยังพ้ืนที่อื่นๆ 
ก่อให้เกิดรายได้

• Bioeconomy ผู้ประกอบการเล็งเห็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ของการน าไปส่งตอ่ให้กับ
ลูกค้า

• Circular Economy บนรถพุ่มพวงมีสินค้าหลายตัวที่มนัจะเปน็ Waste กับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ข้าวโพดต้ม เมื่อเก็บฟักแล้ว สามารถน าต้นที่เหลือไปเป็นอาหาร
สัตว์ สิ่งที่เป็นมลภาวะก็จะลดน้อยลง

• Green Economy เน้นเกษตรปลอดภัย โดยให้รถพุ่มพวงน าสินค้าที่

ปลอดภัยไปส่งถึงมือลกูค้าตามชุมชนต่าง ๆ ที่มา: https://youtu.be/H95aNMipr1I

พัฒนาและสร้าง “โมเดลแก้จนระดับพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์) “รถพุ่มพวงแก้จน” ชุมชนใหม่พัฒนา หมู่ 16 ต.สะแกโพรง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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วิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจน 

จังหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอเสนางคนิคม ต าบลเสนางคนิคม

GIS ครัวเรือนยากจน
จ.อ านาจเจริญ



พัฒนาและสร้าง “โมเดลแก้จนระดับพื้นที่ด้วยวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อ านาจเจริญ) 

“กองบุญข้าวปันสุข บ้านหนองทับม้า หมู่ 11 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ”

▪ เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ครัวเรือนคนจนแล้วเสร็จผ่านการสอบทานทุกฐาน จาก TPMAP 
1,309 ครัวเรือน เพ่ิมเป็น 3,663 ครัวเรือน

▪ ส่งต่อฐานข้อมูลแก่ พมจ. และ พช. อ าเภอเสนางคนิคม และมอบเล่มฐานข้อมูลให้
ขบวนองค์กรชุมชนอ านาจเจริญ รวมถึงผู้ว่าราชการแต่งตั้งผู้แทนจาก ม.อุบลเป็น
คณะท างานแก้จนรายครัวเรือน

▪ ท าโครงการน าร่อง 2 พ้ืนที่ ได้แก่ กองบุญข้าวปันสุข (เสนางคนิคม) และนวัตกรรม
กระบวนการท างานกับคนจน 1:5 (เมืองอ านาจเจริญ) ช่วยแก้ปัญหาคนจนเมืองระดับ
ครัวเรือน บนฐานคิด คนในช่วยคนใน

▪ เกิดโครงการธนาคารข้าว “กองบุญข้าวปันสุข” เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนการเงินชุมชนเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของคนจนในพ้ืนที่

Social Safety Net :
โครงข่ายสังคมเพ่ือช่วยเหลือครัวเรือน
ยากจนในพ้ืนท่ี

“กองบุญข้าวปันสุข” มุ่งเน้นให้มี
ความมั่นคงทางอาหารตามแนวคิด "กินบ่บก 
จกบ่เบิด” (การมีข้าวกินและประโยชน์จาก
การถือหุ้น) บริหารโดยชุมชน 
▪ จัดสรรปันส่วนให้กลุ่มเป้าหมายหลัก 

“กลุ่มปันสุข” มีข้าวกินเพียงพอตลอดทั้ง
ปี

▪ ระดมข้าวเติมกองทุนในวาระและงานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ 

▪ เสริมต้นทุนด้านความมั่นคงทางอาหาร 
“ธนาคารข้าว” ของชุมชนที่มีอยู่เดิม ที่

หยุดชะงักไปเนื่องจากภัยแล้ง 
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จังหวัดพัทลุง

วิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจน GIS ครัวเรือนยากจน
จ.พัทลุง

57

อ าเภอควนขนุน



พัฒนาและสร้าง “โมเดลแก้จนระดับพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) 

โมเดลแก้จน : กระจูดแก้จน จาก Lenoi Craft Phattalung (กลุ่มเลน้อยคราฟ)

▪ อ.ควนขนุน เป็นโครงการน าร่อง ภายใต้หลักคิดของการผสมผสาน
องค์ความรู้ที่ เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น เข้ากับระบบภูมินิเวศน์และองคความรู้
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดการขับเคลื่อน
เพ่ือการแก้ไขปัญหาคนจนได้อย่างมีศักยภาพและมีพลัง

▪ Reskill และ Upskill เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบลวดลายใหม่ ๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

▪ เสริมรายได้ในระดับครัวเรือนเพ่ิมขึน้อย่างนอ้ย 3 เท่าตัว 
(เดิม 4,000 บาท/เดือน เพิ่มเป็นหม่ืนบาท)

▪ มีการหนุนเสริมของภาคีในพ้ืนที่ โดยเช่ือมโยงความร่วมมือทั้งภาคเอกชน 
หน่วยงานราชการ
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Pro-poor value chain

ในช่วงเริ่มต้น 3 เดือน ใน 40 ครัวเรือน 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่า 4,000 บาท/เดือน

มีการขยายพ้ืนที่ตลาดเป็น modern trade ในช่ือ 
Lenoi Craft Phattalung

สร้างพลัง สร้างรายได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: รศ.ดร.สมัคร และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (2565)
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การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
และบทบาทกลไกภาคีความร่วมมือ
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ระดับส่วนกลาง ระดับพื้นที่  

บทบาทกลไกภาคีความร่วมมือที่เก่ียวข้อง
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ศอ.บต.
กระทรวง มท. & กระทรวง อว. & กระทรวง พม. 

กระทรวงมหาดไทย
• กรมการปกครอง มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 

การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องท่ี การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน
เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและให้เกิดความสงบ
สุขในสังคมอย่างย่ังยืน (ท่ีมา : https://www.dopa.go.th/main /web_index)

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ (ท่ีมา : http://www.dla.go.th/index.jsp)

• กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การ
พ่ึงตนเอง พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ รวมถึงสร้างระบบกลไกและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ท่ีมา : 
https://www.cdd.go.th/

กระทรวง พม. 
มีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน (ท่ีมา : 
https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/main.php?filename=index)
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (ท่ีมา: https://www.eef.or.th/)

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีภารกิจ การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง ด้วยการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ทุกหน่วยงาน เช่ือมต่อช่องว่าง เสริมการท างานให้เกิดความต่อเน่ือง เร่งรัด ผลักดัน การด าเนินงานของ
หน่วยต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (ท่ีมา: http://www.sbpac.go.th/?page_id=6572)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าระดับหน่วยงาน
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o การแจกถุงยัง ชีพ ให้แก่คนจนเป้าหมายทั ้งที่ มีรายช่ือใน 
Thai QM และรายช่ือ “คนจนเป้าหมาย” เพ่ิมเติมจาก TPMAP

o ร่วมกับอ าเภอแม่เมาะ และพัฒนาการอ าเภอแม่เมาะ มอบถุง
ยังชีพแก่คนจนเป้าหมาย
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 

ช่ืออ าเภอ
จ านวน
ต าบล

จ านวน “คนจนเป้าหมาย”
เพิ่มข้ึน
ร้อยละ

รวม
(ครัวเรือน)TPMAP

(ครัวเรือน)
Add-on
(ครัวเรือน)

แม่เมาะ 5 133 436 76.6 569

• แบบเร่งด่วน

• ปรับการพัฒนาโครงการ กิจกรรมที่ เข้าไปสนับสนุนการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า และในเชิงนโยบาย

ให้การช่วยเหลือ

ที่มา: ดร.ดวงใจ และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (2565)



Poverty Forum 
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Poverty Forum
Poverty Forum: ท าไมยอมจน ท าไมยากจน จังหวัดยะลา  Phatthalung Poverty Forum Day จังหวัดพัทลุง

บทสรุปโจทย์จากเวทีน าไปสู่ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการระดับต าบลและอ าเภอ
1. การเสริมสร้างทัศนคติให้หลุดพ้น 
2. การเสริมสร้างอาชีพและรายได้ 
3. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลชุมชน
4. การเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน 
5. การพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ถูกลักษณะ
6. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนในการท างานด้านข้อมูล 
7. การผลักนโยบายที่มาจากพ้ืนที่ระดับต าบล และอ าเภอ

การแลกเปล่ียน 3 โมเดลแก้จนจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG POVERTY 
FORUM DAY

1. การบูรณาการความร่วมมือและขับเคล่ือนโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในจังหวัดพัทลุง

2. ข้อมูลคนจนสู่ระบบการส่งต่อ ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย าในจังหวัดพัทลุง

3. โมเดลแก้จนจังหวัดพัทลุง (สวัสดิการชุมชน กระจูดแก้จน แพะหวะแก้จน)

65ที่มา: ผศ.ดร.เกสรี และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2565) ที่มา: รศ.ดร.สมัคร และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (2565)



GIS ครัวเรือนยากจน

  ปี 2563

  ปี 2564

  ปี 2565
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ขอบคุณครับ
หน่วยบริหารและจัดการทุน

ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 

ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.)
319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชัน้ 14 ถนนพญำไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-109-5432 ต่อ บพท.

https://www.nxpo.or.th/A/
https://www.facebook.com/PMUA.THAI/

68


