รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คจพ.)
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขั้น 5
รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1. พระใบฎีกาสันชัย สญชโย
2 นายสมนึก คชสวัสดิ์
3. นายสาโรช กาญจนพงศ์
4 นายสุกิจ มีพริ้ง
5 นางพรทิพย์ โพธิครู
ประเสริฐ
6 นางจันทิมา บัวจันทร์
7 นายเกรียงศักดิ์ มากมี
8 นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์
9 นายเสรี ประสิทธิ์
10
11
12
13

พ.ท.ศุภลักษณ์ ลายทอง
ดร.ขนภรณ์ อือตระกูล
นางสาวพัชรีย์ ทองสาลี
นายหัสชัย เรืองนุ้ย

14 พ.ต.ต.หญิง ธนกร
นาคพันธ์
15 นางนวรัตน์ สมหวัง
16 นายชัยณรงค์ ผาสุข
17 นางธัญพร สุขอินทร์
18 ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ
19 นางประไพ กรายแก้ว

ตาแหน่ง
ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ฯ
ตัวแทนประธานกรรมการกลาง
อิสลามประจาจังหวัดฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
นายอาเภอชัยบุรี
สถิติจังหวัดฯ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน
จังหวัด
แทนผู้บังคับหน่วย นพค.ที่ 46
รองศึกษาฯแทนศึกษาธิการจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รองนายกฯแทน เทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ฯ
แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม
แทนประธานหอการค้าจังหวัดฯ
แทนประธานชมรม อสม.จังหวัดฯ
แทนแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ฯ
แทนนายอาเภอเวีงสระ

ลายมือชื่อ
พระใบฎีกาสันชัย
สญชโย
สมนึก คชสวัสดิ์
สาโรช กาญจนพงศ์
สุกิจ มีพริ้ง
พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
จันทิมา บัวจันทร์
เกรียงศักดิ์ มากมี
เพ็ญลดา สายสวัสดิ์
เสรี ประสิทธิ์
พ.ท.ศุภลักษณ์ ลายทอง
ขนภรณ์ อือตระกูล
พัชรีย์ ทองสาลี
หัสชัย เรืองนุ้ย
พ.ต.ต.หญิง ธนกร
นาคพันธ์
นวรัตน์ สมหวัง
ชัยณรงค์ ผาสุข
ธัญพร สุขอินทร์
ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย์
ชัยเจริญ
ประไพ กรายแก้ว

หมายเหตุ

-2ที่
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล
นายถามะ มะโนวราวุฒิ
นางมาเรียม จอหวัง
นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ
นางสุรัตน์ ไชยธวัช
นางจันทร์ฉาย เศรษฐทยา
นายสบาย ไสยรินทร์

26 นายสอรัฐ มากบุญ
27 นางสารภี จีนไทย
28 ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล
29
30
31
32
33

นางสาวภาณี ศักดิ์จ้าย
นายสุชาติ แสงพรม
นางพัชณีย์พร เหมือนเสน
นางสาวอัฉจิมา มุสิกะพันธ์
นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์
นายสาราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
นายสมชาย เลื่อนนก
นายทรงยศ วันเพ็ญ
นายธนิตร์ เลขานุกิจ
นายสมศักดิ์ ปานแดง
นางสาววันดี ศรีขวัญ
นางจีราพร แก้วทับทิม
นางปิยนารถ สังพิทยา
นายสุภาพ ลิกขไชย
นางกชพร เพ็ชรรัตน์
นายภานุพงษ์ ประสบชัย
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
นายวิริยะ จินวงศ์

ตาแหน่ง
แทนนายอาเภอพระแสง
แทนนายอาเภอดอนสัก
แทนนายอาเบ้านนาสาร
แทนนายอาเภอเกาะสมุย
แทนนายอาเภอบ้านตาขุน
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
จังหวัดฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนนายอาเภอท่าฉาง
ผู้ช่วยฯ แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ฯ
แทนปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พัฒนานาสังคมฯจังหวัดฯ
แทนนายอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
แทนนายอาเภอท่าชนะ
นายกสมาคมเครือข่ายสวัสดิการ
สังคมจังหวัดฯ
นักพัฒนาสังคม
แทนนายอาเภอกาญจนดิษฐ์
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัด
แทนนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี
แทนนายอาเภอไชยา
แทนนายกเทศมนตรี ทม.นาสาร
แทนนายอาเภอเกาะพะงัน
แทนนายอาเภอเคียนซา
แทนนายแพทย์สาธาณสุข
แทนนายอาเภอวิภาวดี
แทนนายอาเภอพนม
แทนท้องถิ่นจังหวัด
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ฯ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.

ลายมือชื่อ
ถามะ มะโนวราวุฒิ
มาเรียม จอหวัง
ประภัสสร ลิ้มสุวรรณ
สุรัตน์ ไชยธวัช
จันทร์ฉาย เศรษฐทยา
สบาย ไสยรินทร์

หมายเหตุ

สอรัฐ มากบุญ
สารภี จีนไทย
ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล
ภาณี ศักดิ์จ้าย
สุชาติ แสงพรม
พัชณีย์พร เหมือนเสน
อัฉจิมา มุสิกะพันธ์
เอกลักษณ์ จันทร์อุดม
ต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์
สาราญ พงศ์พิพัฒนาพันธุ์
สมชาย เลื่อนนก
ทรงยศ วันเพ็ญ
ธนิตร์ เลขานุกิจ
สมศักดิ์ ปานแดง
วันดี ศรีขวัญ
จีราพร แก้วทับทิม
ปิยนาถ สังพิทยา
สุภาพลิกไชย
กชพร เพ็ชรรัตน์
ภานุพงษ์ ประสบชัย
กรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
วิริยะ จินวงศ์

/ผู้เข้าร่วม…

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางณัฐชยา ทองเนื้อห้า นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการ
2.นายไกรฤกษ์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการ
เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์
อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (คจพ.) มอบหมายให้นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการ
ประชุม คณะกรรมการบริห ารศูน ย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คจพ.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้
1.2 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังน่าเป็นห่วง จึงขอให้
ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดออกประกาศ และมีหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิดในครั้งนี้ ขอให้ ทุกหน่วยได้ช่วยเหลื อเกื้อกูล กัน และปัจจุบันผู้ ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ก็ได้มีการแบ่งปันผ่านตู้ปันสุข ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอเชิญชวนส่วน
ราชการภาคประชาสังคมร่วมแบ่งปันผ่านตู้ปันสุข ของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตลอด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มีเพราะเป็นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุมได้สรุปที่มาของการจัดตั้ง ศจพ.และระเบียบวาระในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้
ที่ประชุม ได้รับทราบเป็นเบื้องต้นและให้ฝ่ายเลขานุการโดยพัฒนาการจังหวัดและผู้อานวยการกลุ่ มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นาเสนอ/รายงาน/หารือตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
3.1 ที่มาของการจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการขจั ดความยากจน ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
และการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มุ่งลดความเหลื่อมล้า โดยน้อมนา
หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของรั ช กาลที่ 9 น าทางแก้ปั ญ หา ภายใต้ ก ารอ านวยการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) นายกรัฐมนตรีลงนามใน คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 วันที่ 30 ตุ ลาคม
2563 เพื่ อจั ดตั้ง ศูน ย์ อานวยการขจั ดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ศจพ.) รวมทั้ งให้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ขึ้น ในการเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และการพัฒนาทุกช่วงวัย โดยกาหนดให้ ศจพ. ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทย
หรื อ สถานที ่อื ่น ตามที ่น ายกรัฐ มนตรีก าหนด และขึ ้น ตรงต่อ นายกรัฐ มนตรี โ ดยมี นายกรัฐ มนตรีห รือ รอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการและมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองเลขาธิการ
/ที่ได้รับมอบหมาย...

-4สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และผู้อานวยการ
ศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ งชาติ เป็ น กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ซึ่ ง ในการนี้
นายกรัฐ มนตรี ได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิต ร วงษ์สุ ว รรณ รองนายกรัฐมนตรี ท าหน้ าที่ เป็ นประธาน คจพ.
(เอกสารแนบ 1)
3) คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกลไกการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัย อย่างยั่ งยื น ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ อานวยการ โดยจัดตั้งศูน ย์
อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) ระดับอานวยการปฏิบัติการ โดยจัดตั้งศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ างยั่ งยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอ าเภอและเขตใน
กรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) และระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมติที่ประชุมดังกล่าวให้ กลไกขจัดความยากจนใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้ เป้ า ( Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) โดยมี เป้ า หมายการพั ฒ นาเพื่ อ ให้
ประชากรในประเทศสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แนวทางและ 1 เงื่อนไขการพัฒ นา
ได้ แ ก่ 1 .เติ ม เต็ ม ข้ อ มู ล ใน ระบ บ TPMAP ให้ ค รอ บ ค ลุ ม ป ระเด็ น ก ารพั ฒ น าทุ ก มิ ติ แ ล ะทุ ก พื้ น ที่
2.ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคลและครัวเรือน โดยหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน 3.ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คนอย่างยั่งยืน 4.ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้ระบบ TPMAPและ 5. พัฒ นาระบบ TPMAP ให้
สามารถรองรับการดาเนินงาน โดยนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ
ทั้งนี้ กลไกขจั ดความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กช่ว งวัยอย่างยั่งยืน ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดาเนินการขจัดความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เ กิดเอกภาพ และความยั่ งยืนในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการดาเนินการต่าง ๆ จะต้องดาเนินการผ่านระบบTPMAP เท่านั้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 คาสั่งจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด ระดับอาเภอและทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ (เอกสารแนบ 2)
พัฒนาการจังหวัด รายงานโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์อานวยการขจัดความยากจนฯระดับจังหวัด/
ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯระดับอาเภอและทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) กาหนด
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้
/1.ศูนย์อานวยการ...

-51.ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ชื่อย่อว่า ศจพ.จ ซึ่งเป็นกลไกระดับอานวยการ มีคณะกรรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่เป็น
ประธานและเลขา ดังนี้
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ที่ปรึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กากับดูแลงานพัฒนาชุมชน รองประธาน
พัฒนาการจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการและเลขานุการร่วม
จ่าจังหวัด
กรรมการและ เลขานุการร่วม
2.ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ ชื่อย่อว่า ศจพ.อ กลไกระดับอานวยการ ปฏิบัติการ มีกรรมการบริหารศูนย์ฯ
เจ้าคณะอาเภอ
ที่ปรึกษา
นายอาเภอ
ประธานกรรมการ
ปลัดอาเภอ (ป.อาวุโส)
รองประธานกรรมการ
พัฒนาการอาเภอ
เลขานุการ
ท้องถิ่นอาเภอ
เลขานุการ ร่วม
3.ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกระดับปฏิบัติการจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) ทีมปฏิบัติการในระดับตาบล ที่อยู่นอกเขต
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร และ 2) ทีมปฏิบัติการของตาบล/ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ซึ่งทั้ง
2 ทีม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้งตามที่เทศบาลเสนอแต่งตั้ง ในส่วนทีมปฏิบัติการในพื้นที่ตาบลในเขต
ชนบท มีโครงสร้างดังนี้
เจ้าคณะตาบล
ที่ปรึกษา
ปลัดอาเภอผู้ประสานงานตาบล
หัวหน้าทีม
นายก ทต./อบต
รองหัวหน้าทีม
กานัน
รองหัวหน้าทีม
พัฒนากรประจาตาบล
ทีมปฏิบัติการและเลขานุการ
ปลัด ทต./อบต.
ทีมปฏิบัติการและเลขานุการร่วม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP
ประธานที่ประชุมมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัด อธิบาย ให้ข้อมูลของระบบ TPMAP และบทบาท
ของกลไกคณะกรรมการ/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ในทุกระดับ ดังนี้
/1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์...

-6คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ
หลักการและกลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯในทุกระดับและเห็นชอบการใช้ข้อมูลจาก
ระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดาเนินการขจัดความยากจนฯ
ซึ่งระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) สามารถระบุสภาพปัญหา
และความต้องการ จาแนกได้ตามพื้นที่และตัวบุคคล จะสามารถเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สาคัญที่จะทาให้การ
แก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความเป็นมาของระบบ TPMAP โดยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้
มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ของภาครัฐ ซึ่งคณะทางานเฉพาะกิจฯ ได้มอบหมายให้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้ า (Thai Poverty Map and Analytics Platform : TPMAP ๑.๐) เพื่อใช้นาร่องในการให้ ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน และการหาคาตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่(๑) ใครคือคนจน (๒) คนจน
ต้องการอะไรและ/หรือมีปัญหาอะไร และ (๓) จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
ต่อมาได้มีการดาเนินการขยายผล การพัฒนาระบบ TPMAP ๑.๐ ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ๒.๐) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการ
พัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคนตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย
3. ระบบ TPMAP ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ที่มีข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกัน
และกัน ซึ่งมีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒ นาชุมชนเป็นแกนกลาง และนาหลักดัชนีความ
ยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนจน จปฐ.
ตามดัชนี MPI หรือคนที่ขัดสนใน ๕ มิติ ตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา
รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ โดยในปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย ทะเบียน
คนพิ ก ารข้ อ มู ล จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ข้ อ มู ล การรั บ เบี้ ย คนพิ ก ารและผู้ สู งอายุ ข้ อ มู ล สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง) ซึ่งใน
ปัจจุบันระบบ TPMAP ครอบคลุมจานวนประชากรจานวนทั้งสิ้น ๖๐ ล้านคน จากจานวนทะเบียนราษฎร์ของ
สานักทะเบียนกลาง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ระบุจานวนประชากรทั่วประเทศทั้งสิ้น ๖๖.๑๘ ล้านคน โดย
ข้อมูลจานวนประชากรในระบบ TPMAP สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนได้จริง จานวนทั้งสิ้น ๓๖.๘ ล้าน
คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาวิเคราะห์เบื้องต้นในการยืนยันตัวตนซึ่งกันและกันเพื่อหาจานวนคนจนเป้าหมาย
ในระบบ TPMAP โดยข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๒ มีจานวนคนจนเป้าหมายทั้งสิ้น ๙๘๓,๓๑๖ คน รายละเอียดจะปรากฏ
อยู่ในกลุ่มเปราะบางในเอกสารแนบ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางวิกฤต คือตกเกณฑ์ 3 ใน 5 มิติคือ มิติด้านรายได้
ความเป็นอยู่ และสุขภาพ
4. การขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ของคณะกรรมการและทีมปฏิบัติการ ตามบทบาทที่กาหนดสรุป
ได้ ดังนี้
/4.1. เติมเต็ม…

-74.1. เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่
ในประเทศ โดยที่ปัจจุบันข้อมูลในระบบ TPMAP ยังไม่มีความครอบคลุม ทุกครัวเรือน เช่น บางพื้นที่ไม่มีกี่จัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. บางพื้นที่จัดเก็บไม่ทั่วถึง ข้อมูลตกหล่น และข้อมูล ของส่วนราชการต่าง ๆ ยังได้มาไม่ครบถ้วน ศจพ.
ส่วนกลาง
1) จึงมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง
กับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ให้ครอบคลุมประชากรและครัวเรือนทั้งประเทศและสอดคล้องกับมิติปัญหาการ
พัฒนาใน ๕ มิติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในระบบ TPMAP
2) นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก มายังจังหวัดเพื่อจัดส่งให้ สศช. และ NECTEC เพื่อให้ NECTEC
ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เข้ากับระบบ TPMAP เพื่อ
เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น
3) มอบหมายให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ดาเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ได้จากการลงพื้นที่ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในระบบ TPMAP ดังนั้น
ในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.มาตั้งแต่ปี 2559 หรือ 2560 หรือเทศบาลนคร
เกาะสมุยหรือพื้นที่อื่นหากพบครัวเรือนยากจนหรือกลุ่มเปราะบางให้ส่งข้อมูลให้จังหวัดต่อไป
4.2 ร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาในระดั บ บุ ค คล/ครัว เรือ น หาเป้ าหมายวิก ฤตและเยี่ ยมบ้ าน (Knock
Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤต กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ
ให้สามารถอยู่รอดและดารงชีพอยู่ได้ซง่ึ
1) มีการจ าแนกกลุ่ มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มเป้ าหมายในระบบ TPMAP
จานวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ในการจัดลาดับความสาคัญเลือกจากกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติความยากจนจากดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) อย่างน้อย ๓ จาก ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านรายได้ ความเป็นอยู่ และสุขภาพ (๒)
กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
เพื่อดึงคนที่ตกหล่นจากกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP และคนที่ตกหล่นจากข้อมูลประชากร เข้าสู่ระบบ TPMAP
และ (๓) กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง
2) ลงพื้นที่ตรวจสอบ (X-Ray) กลุ่มเป้าหมาย ศจพ. ในทุกระดับรวมไปถึงทีมปฏิบัติการฯ
ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อสารวจและให้ความช่วยเหลือตามมิติการพัฒนาที่เหมาะสม และหากเป็นกลุ่มบุคคลที่
ตกหล่ น (exclusion error) ให้ ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า ระบบแ ฟ้ ม บ้ า นพั ฒ นาคนไทย (Logbook)
โดยสรุปคณะกรรมการและทีมปฏิบัติการต้องดาเนินการดังนี้ คือ ใช้ระบบ TPMAP และระบบ
แฟ้มบ้ านพัฒ นาคนไทย (Logbook) เพื่อจัดลาดั บและระบุกลุ่ มเป้าหมายวิกฤตที่ต้องเร่งให้ ความช่วยเหลื อ ให้
ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ดาเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอดได้ โดยให้
วิธีการเคาะประตูบ้าน (Knock Knock) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการ/การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายวิกฤตในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ดา
เนินการจัดให้มีพี่เลี้ยง เพื่อดูแลและติดตามกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
/4.3 ร่วมแก้ไข…

-84.3 ร่วมแก้ไขปั ญ หาและพัฒ นาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ศจพ. ในทุกระดับ ที ม
ปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมองเป้าหมายร่วมกัน และดาเนินการนาข้อมูลจากระบบ TPMAP
มาจัดการ ให้ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ รายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เป็นรายไตรมาส
4.4 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP ให้ ศจพ. ในทุกระดับ ทีม
ปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลในระบบTPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
รวมทั้งใช้ประกอบในการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แผน/แผนงาน/โครงการ
4.5 พัฒนาระบบ TPMAP เป็นเงื่อนไขการพัฒนาที่สาคัญเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ทั้ง ๔ แนวทาง โดยเป็น บทบาทของคณะกรรมการอานวยการใหญ่ ในการประสานกับ สศช. ร่วมกับ NECTEC
พัฒนาระบบ TPMAP
ที่ป ระชุ มมี การสอบถามเรื่องความครอบคลุ ม ของข้อ มูล ข้อ มู ล กลุ่ มเปราะบางที่ ยังไม่มี เลข
ประชาชน ซึ่งฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ทราบว่าข้อมูล TPMAP มาจากไหนบ้าง หากไม่ครอบคลุมจะทาอย่างไร ซึ่งมี
รายละเอียดตามแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ประธานให้ที่ปรึกษาของ คจพ.จ ให้ความเห็นในการดาเนินงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยผู้แทนของเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี( พระใบฎีกาสันชัย สญโย) ให้ความเห็นว่าภารกิจของ ศจพ.จ เป็นเรื่อง
สาคัญ การใช้หลักศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานหรือส่งเสริมชาวบ้าน น่าจะ
เป็นแนวทางที่ดีและประสบความสาเร็จซึ่งทางสงฆ์พร้อมที่จะร่วมทางาน ในส่วนผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
ประจาจังหวัด (นายสมนึก คชสวัสดิ์) ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการค้นหากลุ่มเปราะบางว่าควรใช้วิธีเดินไปเคาะประตู
บ้าน แล้วจะพบคนที่ยากไร้ รู้ปัญหาจริงก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุด
มติที่ประชุม
1.ประธานและที่ป ระชุมให้ ความสาคัญกับการนาของนายอาเภอและบทบาทสาคัญจะอยู่ที่
ทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่
2.รับทราบแนวทางดาเนินงานและบทบาทหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบTPMAP (เอกสารแนบ 3)
ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นาเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนฯ ของ
จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบและนาเรียนคณะกรรมการ ศจพ.ส่วนกลาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทาเป็นร่างไว้ โดย
กาหนดไว้จนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยที่การทางานของ ศจพ.ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และบางกิจกรรม
โดยเฉพาะการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ได้มีการดาเนินการไปบ้างแล้ว เช่น การ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านตู้ปันสุข การให้ถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ผ่านเครือข่ายภาคประชาชนชน เช่น กองทุน
หมู่บ้าน เครือข่าย OTOP เป็นต้น
เนื่องจากการทางานของ ศจพ.จ.เป็นงานต่อเนื่องผู้ทรงคุณวุฒิ (อ.สอรัฐ มากบุญ) จึงเสนอให้
จั ง หวั ด มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นงานด้ ว ยโดยอาจแต่ ง ตั้ ง คณะท างานขึ้ น มา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการ คจพ.จ
/มติที่ประชุม 1.เห็นชอบ...

-9มติที่ประชุม 1.เห็นชอบแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบTPMAP
2.มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานย่อยของ ศจพ.จ เพื่อติดตามงานตาม
ภารกิจและประเมินผลการขับเคลื่อน
4.2 การแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock
Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP (กลุ่มเปราะบาง)
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นาเสนอ
รายละเอียดเพื่อพิจารณา ในการค้นหาครัวเรือน/คนเปราะบาง เป้าหมายทีว่ ิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock)
โดยใช้ระบบ TPMAP ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนของ ศจพ.จ ขณะนี้ และต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจสาคัญ ของการค้นหากลุ่มเปราะบาง เป็นของทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ภายใต้การ
อานวยการของนายอาเภอ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
1.ใช้ข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง จาก TPMAP ตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งในช่วงแรกตามแผนปฏิบัติ
การ ปี 2564 ให้ใช้ข้อมูลในช่อง fragile_h.h และ tpmap_hh) ก่อนโดยเป็นครัวเรือนเปราะบางวิกฤตในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน 9,418 ครัวเรือน 1,3802 คน และระยะต่อไป จานวน 114,634 ครัวเรือน โดยเป็นการ
Re – Check โดยการเข้าถึงพื้นที่ครัวเรือนตามข้อมูลชี้เป้า ว่ามีอยู่จริง ไหม มีปัญหาอะไร อย่างไร และต้องการ
ความช่วยเหลือเรื่องอะไร โดยเครื่องมือ : TPMAP Logbook ซึ่ง ศจพ.กาหนดสิทธิการเข้าถึง Logbook ระดับ
จังหวัด 6 users ต่อ 1 จังหวัด สาหรับ • ผู้ว่าราชการจังหวัด •นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด •พัฒนาสังคมฯจังหวัด
•ศึกษาธิการจังหวัด •พัฒนาการจังหวัด และ• หัวหน้าสานักงานจังหวัด สาหรับอาเภอ มี 2 users ต่อ 1 อาเภอ
สาหรับ• นายนายอาเภอ . • พัฒนาการอาเภอ.ส่วนทีมปฏิบัติการจะมี 1 users ต่อ 1 ทีม ซึ่งขณะนี้จังหวัดยังไม่ได้
รับ users ของทีมปฏิบัติการ และของนายกเทศมนตรีเมืองและเทศบาลนคร เบื้องต้น อาจใช้ของนายอาเภอไป
พลางก่อน แต่ตอ้ งระมัดระวังการใช้ Logbook เพราะเป็นข้อมูลบุคคลที่ละเอียดอ่อน
2.บันทึกข้อมูลลงในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ จะต้องดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องต่อสภาพ
ความเป็นจริง ประเมินและบันทึกสภาพปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายวิกฤต เพื่อให้ระบบ TPMAP มี
ข้อมูลที่ครอบคลุม ประชากร มิติปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบที่มี สาเหตุมาจากการตก
หล่นจากจานวนประชากร และกลุ่มที่ตกหล่นจากการสารวจความยากจนในมิติต่าง ๆ รวมถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงได้
โดยก่อนการอนุมัติการเพิ่มเติม ข้อมูลบุคคลเข้าสู่ระบบ Logbook นั้น ต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตน
โดยนายอาเภอ ซึ่งเป็นผู้สอบทานและยืนยันตัวบุคคลตามทะเบียนราษฎร
3. ให้ ท างานเป็ น ที ม TEAM THAILAND และหากพื้ น ที่ ใดมี ค รัว เรือ นเป้ าหมายจ านวนมาก
นายอาเภอสามารถแต่งตั้งคณะทางานขึ้นเพิ่มเติมได้ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อตรวจสอบข้อมูล (X-ray) รวมทั้ง
การจัดทีมพี่เลี้ยง เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดาเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งลงในระบบ Logbook และบู รณาการความร่ว มมื อ ระหว่า งภาคี ก ารพั ฒ นาต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และ การรายงาน ติดตาม และประเมินผล เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการให้
ความช่วยเหลือ ต่อไป โดยต้อง เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางทั้ง 114,634 ครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
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- 10 4.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ เสนอแนวทางและโรดแม็ปการแก้ไขปัญหา
กลุ่ มเปราะบางตามแนวทางที่ห น่ ว ยงานกาหนดให้ ที่ ประชุมรับทราบ ฐานข้อมูล แนวทางการดาเนิ นงานและ
ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการ ซึ่งโดยปกติจะเป็นงานตามภารกิจอยู่แล้ว เพียงแต่สภาพัฒน์ฯ ยกระดับการให้
ความสาคัญ เนื่องจากเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับแนวทางของ ศจพ.
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤต
และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP
4.3 การบูรณาการการทางานและการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
ในการ X-Ray หรือ Re-Check ครัวเรือเปราะบาง 114,634 ครัวเรือน ตามข้อมูล ใน
ระบบ จะได้ข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นครัวเรือนเปาะบางที่วิกฤต (9,418 คร.) และครัวเรือนเปราะบาง
อื่น โดยทั้งหมดจะแบ่งประเภทเป็น 1) ครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ และ 2) ครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์
4.3.1 กลุ่มเปราะบาง/วิกฤต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” ระหว่าง
12 กระทรวง 1 หน่วยงาน (เอกสารแนบ 5) โดยในชั้นต้นหน่วยงานที่ทา MOU จะดาเนินการไปตามภารกิจที่
ได้รับ มอบหมาย แต่บ ทบาท ที่ ศจพ.คาดหวัง คือ บทบาทส าคัญ ของหน่วยงานเชิ งพื้ นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ส่ ว นราชการ กลุ่ ม /องค์ กรภาคประชาชน บริษั ท ห้ างร้าน ต้อ งเป็ น หน่ วยส าคัญ ในการ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางวิกฤต หากเกินศักยภาพ จึงค่อยส่งต่อข้อมูลให้ ศจพ.จ ต่อไป โดยการช่วยเหลื อกลุ่ ม
เปราะบางวิกฤต ต้องลงมือทาทันที (รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19)
4.3.2 กลุ่ มคนจนใน 5 มิติ ที่ไม่ใช่กลุ่ มคนเปราะบางวิกฤต ให้ พิจารณาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาเชิงภารกิจของหน่วยงาน หรือ การพิจารณาบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบกลุ่มปัญหา และมอบหมายให้
ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนา
คนไทย (Logbook) ในการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้ง ใช้ประกอบในการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แผน/แผนงาน/โครงการ/
และดาเนินการต่อไป
ทีมปฏิบัติการฯ/ทีมพี่เลี้ยงควรต้องสามารถดาเนินการแก้ไข ปัญหาที่สามารถดาเนินการ
ได้เองโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ต้องรายงานข้อมูลการ
แก้ปัญหาดังกล่าวกลับมายังระบบ TPMAP ด้วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการเพิ่มบุคคลในการ
เข้าถึงและใช้งานระบบ TPMAP ในแต่ล ะพื้นที่ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งนี้ เพื่ อ
ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ทั้งนี้ หน่วยเลขานุการจะรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของรายครัวเรือมาวิเคราะห์ และหาแนวทางใน
การช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งครัวเรือนที่ต้องการให้ความสงเคราะห์และครัวเรือนที่ต้องพัฒนาอาชีพ รายได้ รวมถึง
การสร้าง ปรับปรุง พัฒนาที่อยู่อาศัย และด้านสาธารณสุขต่อไป
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ
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- 11 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การสาธิตการเข้าระบบ TPMAP และ TPMAP Logbook ประธานได้มอบหมาให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสาธิต การเข้าระบบและการใช้ประโยชน์จากระบบ Logbook โดยที่ประชุมเสนอแนะว่าควร
ซักซ้อมหรือฝึกอบการการใช้ให้ผู้เกี่ยวข้องด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาอบรมการใช้ระบบ Logbook ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.
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