รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คจพ.)
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชัน้ 5
รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
2 นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
3 นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์
4 นายชัยพร นุภักดิ์
5 นางสาวอารีย์ การธิโร
6 นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก
7 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
8 นายเสรี ประสิทธิ์

15 นายณัฐพร รักบารุง

ตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิตจิ ังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอาเภอชัยบุรี
นายอาเภอพนม
ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคประชาชน
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การพิเศษ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

16 นางอรณัส ยวงทอง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

17 นางสาอางค์ โชคชัยวัฒนา

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

18 นายสนั่น ณ นุวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
อุปนายกสมาคมเครือข่ายสวัสดิการ
สังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9
10
11
12
13
14

นายสุกิจ มีพริ้ง
นายวิจารณ์ จุนทวีจิตร
นายไพจิตร ทิพย์เดช
นายสอรัฐ มากบุญ
นางสาวสาธิตา สีทองเที่ยว
นางสาวนัตติมา อึงรัตนากร

19 นายศักดิ์โกศล ถาวรพร

ประธานการประชุม

แทนปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แทนสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
แทนนายกสมาคมเครือข่าย
สวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ที่
ชื่อ – สกุล
20 นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
21 ร.ต.ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์
22 นายวีระนนท์ บุญช่วย
23 นายกิตติพัฒน์ เวชกุล
24 นายชโนวิทก์ ตู้บรรเทิง
25 นางณัชยา ทองเนื้อห้า
26 นางสาวอัจฉะพรรน หอมรส
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

พระใบฎีกาสันชัย สญชโย
นางสาววรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย
นายสาราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
นางประไพ กรายแก้ว
นายถามะ มโนวราวุฒิ
นางมาเรียม จอหวัง
นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ
นางสุรัตน์ ไชยธวัช
นางวันดี ศรีขวัญ
นายประเวศน์ ราชพิบูลย์
นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธุ์
นางจันทร์ฉาย เศรษฐทยา
นายถามะ มโนวราวุฒิ
นางจีราพร แก้วทับทิม
นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธ์
นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน
นางสารภี จีนไทย
นายบรรชากิจ หีตจันทร์
นายธนิศน์ เลขานุกิจ

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร
แทนผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด
พัฒนาการอาเภอคีรีรัฐนิคม
พัฒนาการอาเภอกาญจนดิษฐ์
พัฒนาการอาเภอเวียงสระ
พัฒนาการอาเภอพระแสง
พัฒนาการอาเภอดอนสัก
พัฒนาการอาเภอบ้านนาสาร
พัฒนาการอาเภอเกาะสมุย
พัฒนาการอาเภอเกาะพะงัน
พัฒนาการอาเภอพุนพิน
พัฒนาการอาเภอท่าชนะ
พัฒนาการอาเภอตาขุน
พัฒนาการอาเภอพระแสง
พัฒนาการอาเภอเคียนซา
พัฒนาการอาเภอท่าชนะ
พัฒนาการอาเภอบ้านนาเดิม
พัฒนาการอาเภอท่าฉาง
พัฒนาการอาเภอวิภาวดี
พัฒนาการอาเภอไชยา

แทนนายกเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม
แทนนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
แทนนายกเทศบาลเมือง
สุราษฎร์ธานี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร
แทนผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.
แทนประธานคณะกรรมการพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
แทนเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ฯ
แทนนายอาเภอคีรีรัฐนิคม
แทนนายอาเภอกาญจนดิษฐ์
แทนนายอาเภอเวียงสระ
แทนนายอาเภอพระแสง
แทนนายอาเภอดอนสัก
แทนนายอาเภอบ้านนาสาร
แทนนายอาเภอเกาะสมุย
แทนนายอาเภอเกาะพะงัน
แทนนายอาเภอพุนพิน
แทนนายอาเภอท่าชนะ
แทนนายอาเภอตาขุน
แทนนายอาเภอพระแสง
แทนนายอาเภอเคียนซา
แทนนายอาเภอท่าชนะ
แทนนายอาเภอบ้านนาเดิม
แทนนายอาเภอท่าฉาง
แทนนายอาเภอวิภาวดี
แทนนายอาเภอไชยา

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนิภา คีรีนารถ
2. นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
3. นายไกรฤกษ์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ
4. นางสาวเจิดนภา รัชดาชาน
5. นางสาวศิรดา ธนแก่น
6. นางสาวทัชพร อินทรักษ์

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์
อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (คจพ.) มอบหมายให้สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการ
ประชุม คณะกรรมการบริ ห ารศูนย์ อานวยการขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คจพ.) ครั้งที่ 2/2564 ในวันนี้
1.2 ให้ผู้ที่มาประชุมแทนทาบันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.3 ให้อาเภอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ มบุคคล 608
ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ,บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ,สตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิดโดยไม่ต้องลงทะเบียน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาร่างรายงานการประชุม คจพ.จ.สฎ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2564 ให้คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบสอบ พิจารณาแก้ไขแล้ว ตามหนังสือ ที่ สฎ
0019.02/ว 5260 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และหนังสือด่วนที่ สุด ที่ สฎ 0019.02/ว 5458 ลงวันที่
18 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้มีการแก้ไขตามที่มีคณะกรรมการส่งข้อมูลย้อนกลับมาให้แล้ว
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2564
3.1 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธ านี (คจพ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2564 นายอาเภอชัยบุรีได้เสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทาทะเบียนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่สามารถสนับสนุน แก้ไขปัญหาและความต้องการของกลุ่มเปราะบางใน 5 มิติ จึงได้จัดทาบัญชีการ
รายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ทีมปฏิบัติการระดับตาบล และทีมพี่เลี้ยง ใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดแผน

/เพื่อช่วยเหลือ...

-4เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังจังหวัด เดือนละ 1 ครั้งทั้งนี้ทีมปฏิบัติการ
สามารถใช้ข้อมูลการบูรณาการในระดับพื้นที่เป็นแนวทางในการบูรณาการความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การจัดตั้ง ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต่าง ๆ รวมถึงทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ดาเนินการดังนี้
3.2.๑ ศจพ.จ.
จานวน
1 ศูนย์
3.2.2 ศจพ.อ.
จานวน 19 ศูนย์
3.2.3. ทีมปฏิบัติการระดับตาบล จานวน 132 ทีม
โดยจังหวัดได้จัดส่ง Username และ Password ให้กับทีมปฏิบัติการระดับตาบล
แล้ว จานวน 127 ที มปฏิบัติการ และอยู่ในระหว่างการประสานงานขอ Username และ Password จานวน
5 ทีมปฏิบัติการ ได้แก่
1. ทีมปฏิบัติการตาบลป่าร่อน อาเภอกาญจนดิษฐ์
2. ทีมปฏิบัติการตาบลเขาพัง อาเภอบ้านตาขุน
3. ทีมปฏิบัติการตาบลพนม/พังกาญจน์ อาเภอพนม
4. ทีมฏิบัติการตาบลตลาดไชยา อาเภอไชยา
5. ทีมปฏิบัติการตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password จังหวัดจะดาเนินการดึงข้อมูลให้และให้ทีมปฏิบัติการระดับ
พื้นที่ดาเนินการลงพื้นที่ X-ray ติดตามและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งเติมเต็มข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตกหล่นและรับรองข้อมูลในระดับอาเภอ เพื่อเสนอต่อจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 จากการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ทาเนียบรัฐบาล
โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ เห็นชอบให้ดาเนินการจัดทาคาสั่งจัดตั้งศูนย์
อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา เพื่อให้มีกลไกการดาเนินงานที่ค รอบคลุมในระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เสนอชื่อบุคคลให้จังหวัดเพื่อดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งดังนี้
3.3.1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3.3.2 เทศบาลนครเกาะสมุย
3.3.3 เทศบาลเมืองท่าข้าม
3.3.4 เทศบาลเมืองนาสาร
3.3.5 เทศบาลเมืองดอนสัก

/มติที่ประชุม...

-5-

มติที่ประชุม 1. ให้เทศบาลนครเกาะสมุยใช้คาสั่งเดียวกันกับคาสั่งศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ อาเภอ และให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบโครงสร้าง
และดาเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติม
2. ให้ฝ่ายเลขาจัดทาหนังสือไปยัง เทศบาลเพื่อแจ้งโครงสร้างและให้เทศบาลเสนอรายชื่อมายัง
จังหวัดเพื่อดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
3.4 กาหนดให้อาเภอดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการ ปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด สุราษฎร์
ธานี (คจพ.อ) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ ศจพ.อ และทีมปฏิบัติการฯ พร้อม
วางแผน ปฏิบัติการติดตาม ทบทวน ข้อมูล และตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางวิกฤติ (คนที่อยู่ในมิติ 3 มิติขึ้นไป)
จานวน 9,418 ครัวเรือน พร้อมปรับปรุงข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนใน TPMAP และระบบแฟ้มบ้านคนไทย Logbook
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ติดตามเพื่อแก้ปัญหา และความต้องการครัวเรือนเปราะบางโดย
อาเภอมีการดาเนินการ ดังนี้
3.4.1 อาเภอที่มีการประชุมแล้ว จานวน 11 อาเภอ ได้แก่ เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษ ฐ์ ดอกสัก เกาะสมุย ท่าชนะ คีรีรัฐนิคม พนม บ้านนาสาร พระแสง ชัยบุรี วิภาวดี และมีกาหนด
จัดประชุมภายในเดือนตุลาคม จานวน 8 อาเภอ
3.4.2 อาเภอที่ไ ด้ดาเนินการสารวจ ปรับปรุง เพิ่มเติมบุคคล/ครัวเรือ น
เปราะบางจานวน 1 อาเภอ คืออาเภอชัยบุรี โดยสรุปผลดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตำบล
ตำบลคลองน้อย
ตำบลสองแพรก
ตำบลไทรทอง
ตำบลชัยบุรี

จำนวน
210 คน
155 คน
171 คน
228 คน

ได้รับกำรรับรอง ไม่ได้รับกำรรับรอง รำยชื่อเพิ่มจำกเวที เสียชีวติ
64
138
8
23
96
36
44
106
14
7
28
164
27
9
รวม

รวม
210 คน
155 คน
171 คน
228 คน
764 คน

นายอาเภอชัย บุ รี ไ ด้อธิบ ายถึงการดาเนินงานของทีมปฏิบัติการให้ ที่ประชุมได้รับฟังว่า ได้มีการ
ประชุมทีมปฏิบั ติการทั้ง 4 ตาบลและดาเนินการติดตามผลการรายงานดังกล่าว และนาเข้าที่ประชุม ศจพ.อ
เพื่อรับรองและแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อนาเข้าที่ประชุม (ศจพ.จ)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.5 การปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในระบบ TPMAP Logbook
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติการจัดการการ
แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ดังนี้

/1) กรณีทีม...

-61) กรณีทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลครัวเรือน
เปราะบางแล้ว เห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อน คือ ครัวเรือนนั้น ๆ ไม่ตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ ก่อนที่จะปรับแก้ไขข้อมูล
ครัวเรือนดังกล่าวในระบบ TPMAP Logbook ให้ทีมปฏิบัติการฯนาเสนอข้อมูลต่อ คจพ.อ ก่อน และนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก คจพ.จ แล้วจึงปรับแก้ไขโดยการปรับปรุงข้อมูลตกเกณฑ์ในมิตินั้นๆ
2) กรณีพ บครัวเรือ นเปราะบาง ที่ไ ม่ มีข้อมู ลในระบบ TPMAP และตกเกณฑ์
ในมิติใด มิติหนึ่งใน 5 มิติ ให้เพิ่มข้อมูลในระบบ Logbook ได้เลย โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 3 ใน 5 มิติ
เรื่องสุขภาพ รายได้ และความเป็นอยู่ (กลุ่มเปราะบางวิกฤต)
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ ว่าราชการจังหวัด เน้นย้าให้อาเภอเร่งการดาเนินการจัดประชุม
ศจพ.อ และทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และเร่งดาเนินการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมี พลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
4.1.1 เห็นชอบให้มี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ภายใต้คณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
อนุกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการและเลขานุการ
2) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานแก้ไข
ปั ญ หาความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (อตจพ.)
โดยจะนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผล เพื่อขับเคลื่อ นยุท ธศาสตร์ชาติ ไปสู่ก ารปฏิบั ติ
มาประกอบการพิจารณา กาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่และอานาจของอนุกรรมการดังกล่าว
4.1.2 เห็นชอบนิยามและคาจากัดความของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ภายใต้ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) และมอบหมายให้ สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จัดท าอภิธานศัพ ท์ เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศจพ. เพื่อให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิ บัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ยึดคานิยามและคาจากัดความ
ของคาศัพท์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จัดทาอภิธานศัพท์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศจพ. http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary หรือ
แสกน QR CODE ด้านล่างนี้

/ตัวอย่างคาค้น...

-7ตัวอย่างคาค้น “กลุ่มคนเปราะบาง” “กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP” และ “จากเว็บไซต์
1. กลุ่มคนเปราะบาง หมายถึงบุคคลที่ต้องการได้รับการพึ่ งพิงจากผู้อื่น ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถแบ่งกลุ่มคนเปราะบางได้ ดังนี้
1.1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป อาทิ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ
1.2 กลุ่มทุพพลภาพ อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสมองเสื่อม
1.3 กลุ่มที่ไม่มีอิสระพอในการตัดสินใจ อาทิ นักโทษ ทหารเกณฑ์
2. กลุ่มคนเป้า หมายในระบบ TPMAP หมายถึง บุคคลที่ตกอยู่ในเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติ
(Multidimensional Poverty Index: MPI) โดยเป็นกลุ่มคนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติ MPI มิติใดมิติหนึ่ง
จาก 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านรายได้ ความเป็นอยู่ สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการของรัฐ ทั้งนี้ ในอนาคต
ระบบ TPMAP จะสามารถปรับเปลี่ยนมิติการพัฒนา หรือตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่แต่ละพื้นที่มี เพื่อปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การกาหนดคนเป้าหมายในพื้นที่จะต้องพิจารณาความสอดคล้องกับภูมิ
สังคม ทรัพยากร บุคลากร และเครื่องมือ ที่มีในแต่ละพื้นที่ด้วย
3. คนกลุ่มเป้าหมายวิกฤต/คนจนเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม
คนวิกฤต ซึ่งมีการจาแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
3.1 กลุ่มเป้าหมายวิกฤติที่ต้องลาดับความเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือจาระบบ TPMAP จานวน
983,316 คน ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจานวน 13,802 คน 9,418 ครัวเรือน โดยกระจายอยู่ใน
พื้นที่ทั้ง 19 อาเภอ
3.2 คนตกหล่นจากระบบ TPMAP (exclusion error)
3.3 กลุ่มคนเปราะบาง
ทั้งนี้ การเลือกลุ่มคนเป้าหมายวิกฤต/คนจนเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นกลุ่มที่
ตกเกณฑ์มิติ MPI อย่างน้อย 3 มิติ

QR Code เว็บไซต์ฯ

4.1.3 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่
1) มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานจังหวัด ในการกาหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็น “วาระจังหวัด” โดยให้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดรายปี เพื่อตั้งงบประมาณและสามารถดึงงบประมาณมาจัดกิจกรรม โครงการ
2) มอบหมาย ศจพ.จ. ประสานภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และภาควิชาการในพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับพื้นที่

/3) มอบหมาย...

-83) มอบหมายหน่วยงานในระดับพื้นที่จัดท าโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยยึด
แนวทางการจัดทาโครงการตาม มติ ครม. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเสนอขอรับงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
4) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการจัดทาคาสั่งจัดตั้งศูนย์อานวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีกลไกการดาเนินงานที่ครอบคลุมในระดับท้องถิ่น
5) มอบหมาย ศจพ. ในทุ ก ระดั บ และที ม ปฏิ บั ติ ก ารฯ รายงานผลการ
ดาเนินการในระบบฯ เป็นระยะ ตามที่ ศจพ.จ.กาหนด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะประมวลผลการดาเนินการรายงาน
ต่อ คจพ. ทราบ และให้ ศจพ.จ. จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา
คนทุ ก ช่ ว งวั ย ในพื้ น ที่ ป ระกอบการจั ด ท ารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ข องจั ง หวั ด พร้ อ ม เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน
ในรูปแบบต่าง ๆ
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าเนื่องจากยังมีหน่วยงานอีก
หลายหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีภารกิจที่สามารถให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจึง
ควรมีการแต่งตั้งคาสั่งให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานเหล่านั้นด้วย
มติที่ประชุม
ประธานและที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
1 ให้ดาเนินการกาหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้เป็น “วาระจังหวัด และจัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาคาของบประมาณเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 ให้ ศจพ.จ การประสานภาคีการพัฒนา เช่น องค์กรเอกชน ที่มีภารกิจสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจน และให้ฝ่ายเลขาแต่งตั้งคาสั่งให้ครอบคลุมองค์กรเหล่านี้ด้วย
3 ให้หน่วยงานระดับพื้นที่จัดทาโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วยวัย และเสนอขอรับงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 ให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการ รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบเป็นระยะ
4.2 (ร่าง) คู่มือแนวทางการดาเนินงานการขจัดความยากจนฯ
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อธิบายองค์ประกอบของคู่มือแนว
ทางการดาเนินงานการขจัดความยากจนฯ ที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คจพ.ได้จัดทาขึ้นโดยสรุปสาระสาคัญของคู่มือมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน(Sustainable Development Goals : SDGs)
ได้กาหนดให้เรื่องขจัดความยากจนเป็นเป้าหมายที่หนึ่ง ภายใต้หลักการ End poverty in all its forms
everywhere:ขจั ดความยากจนทุก รู ป แบบในทุก พื้นที่ เ ป็นการวางเป้า หมายเพื่ อลดความยากจนในมิ ติต่ าง ๆ
ครอบคลุมคนทุกเพศทุกวัย
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ที่ให้ความสาคัญ
การพัฒ นาคนทุกช่วงวัย การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้า ด้วยการสร้าง
หลักประกันทางสังคมและลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า เพื่อช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน
/และการให้บริการ...
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โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน และมีภาครัฐที่
นานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน และการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จพื้นฐานที่สุดของการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติและทุกด้าน ไปสู่วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ที่กาหนดให้ "ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกั บประเด็นดังกล่าว โดยได้บรรจุแนวทางการพัฒนาไว้ในนโยบายรัฐบาล ในส่วน
ของประเด็นนโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาการดารงชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
ราก และนโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่า งยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
นิยามของความยากจน : ความจน หมายถึง ความขาดแคลนในเชิงเศรษฐกิจของ
บุคคลว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพได้ตามมาตรฐานขั้นต่า อย่างไรก็ตาม ความยากจนยังครอบคลุมถึงมิติ
อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และด้านอื่น ๆ
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่าง ๆ
2.3) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3) เป้าหมาย
3.1 ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP
3.2 ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่าง ๆ
3.3 ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการ
3.3.1 สัมมาชีพชุมชน
3.3.2 กลุ่มอาชีพ
3.3.3 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.4 การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
3.3.5 เกษตรแปลงใหญ่
3.3.6 วิสาหกิจชุมชน
3.3.7 OTOP
3.3.8 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3.3.9 การวางแผนการออม
/3.3.10 การฝึกอบรม...
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3.3.11 การหาที่ดินทากิน
3.3.12 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
3.3.13 การ CSR ของรัฐวิสาหกิจ/บริษัท/ภาคเอกชน/สถาบัน/องค์กร/มูลมิธิ
3.3.14 การปรับเปลี่ยนความคิด (Mind set)
3.3.15 การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3.3.16 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3.3.17 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4) ตัวชี้วัด “จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ในระบบ TPMAP)
ได้รับความช่วยเหลือ 100%”
5) โครงสร้างการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คจพ.
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยกจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ศจพ.จ
3.คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยกจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ ศจพ.อ
4.ทีมปฏิบัติการขจัดความยกจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
5. ทีมพี่เลี้ยง
6) ขั้นตอนการขจัดความยากจนฯ
1. สร้างกลไก
2. จาแนกครัวเรือน
3. ตรวจสอบข้อมูล
4. จัดทาแผนครัวเรือน
5. บูรณาการความช่วยเหลือ
6. รายงานผล
ขั้นตอนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ ดังนี้
1) ทีม ปฏิบัติก ารขจัด ความยากจนและพัฒ นาคนทุก ช่ว งวัย อย่า งยั่ง ยืน
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง พิจารณาเสนอชื่ อบุคคลร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงที่จะลงไปตรวจสอบข้อมูล
และจั ด ท าแผนชีวิ ต รายครั ว เรื อน เพื่ อ เสนอให้ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด นายอ าเภอ แต่ ง ตั้ ง โดยที ม พี่ เ ลี้ ย ง 1 ที ม
(3 - 5 คน) ประกอบด้วย 1) ข้าราชการ 2) นักศึกษา 3) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น วิท ยากรจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน, ผู้นาชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ(บุคคลที่อยู่ในทีมปฏิบัติการฯ สามารถเป็นพี่เลี้ยงได้) ทั้งนี้ทีมพี่เลี้ยงที่
แต่งตั้งขึ้น จะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของครัวเรือนในแต่ละด้าน เช่น
- ด้านสุขภาพ : ทีมพี่เลี้ยงจะต้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข, อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม ), แพทย์ประจาตาบล เป็นต้น
/ ด้านความเป็นอยู่...
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ปกครอง,ผู้นาชุมชน เป็นตัน
- ด้านการศึกษา : ทีมพี่เลี้ยงประกอบด้วย ครู กศน., ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่,
นักศึกษา เป็นต้น
- ด้านรายได้ : ทีมพี่เลี้ยงประกอบตัวย พัฒนากร เกษตรตาบล แรงงานจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด มูลนิธิ บริษัท ห้งร้าน เป็นตัน
- ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ: ทีมพี่เลี้ยงประกอบด้วย เจ้าหน้า ที่ฝ่ายปกครอง,
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
2) ทีมพี่เลี้ยง 1 ทีม รับผิดชอบดูแลครัวเรือนเป้าหมาย จานวน 10 - 15 ครัวเรือน
3) ทีมพี่เลี้ยง ดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
3.1) รับมอบทะเบียนข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากทีมปฏิบั ติการฯ (ข้อมูลจาก
ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP)
3.2) จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง สร้างความรู้ความเข้าใจในแบบตรวจสอบข้อมูล
ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อนาไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตามทะเบียนข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย
(10 - 15 ครัวเรือน/ ทีม)
3.3) ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามแบบตรวจสอบ
ข้อมูลครัวเรือน โดยการพูดคุยสอบถามข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่ครัวเรือนกาลังประสบ
โดยจาแนกข้อมูลครัวเรือนป้าหมายเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนมีความถูกต้อง(ยากจนตามข้อมูลในระบบ TPMAP)
ประเภทที่ 2 กรณีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง (ไม่ได้ยากจน หรือปัญหาความยากจน
ได้รับการช่วยเหลือแล้ว)
ประเภทที่ 3 กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ TPMAP แต่เป็นครัวเรือนที่มีความ
ยากจน (Exclusion error)
กรณีที่เป็นครัวเรือนป้าหมาย ประเภทที่ 1 และ 3 ให้ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับครัวเรือนจัดทาแผนชีวิตการแก้ไขปัญหา
ของครัวเรือน โดยใช้ปฏิบัติการ 4 ท ได้แก่
- ทัศนคติ: ต่อการดารงชีวิต และการทางาน
- ทักษะ: ของคนในครัวเรือนที่มีอยู่ ได้แก่ ฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ
- ทรั พ ยากร: ที่ ค รั ว เรื อ นมี อ ยู่ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ปั จ จั ย การผลิ ต เครื่ อ งมื อ
ในการประกอบอาชีพ
- ทางออก: แนวทางในการแก้ไขปัญหา และการกาหนดเป้าหมายชีวิต
ซึ่ ง การจั ด ท าแผนชี วิ ต จะต้ อ งก าหนดระยะเวลาในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
โดยคานึงถึงศักยภาพของครัวเรือน โดยจาแนกให้ชัดเจนว่าเป็น
 แผนระยะสั้น (สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ภายใน 3 เดือน)

/แผนระยะ...
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เดือน)
 แผนระยะยาว (ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3.4) ทีมพี่เลี้ยง รวบรวมข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 3 ประเภท และแผน
ชีวิตการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน ส่งให้ทีมปฏิบัติการฯ
3.5) สนับสนุน เยี่ยมเยือน ให้กาลังใจ/ คาแนะนากับครัวเรือนเป้าหมาย
ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชีวิต
3.6) บั นทึก ข้ อมู ล การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ครั วเรื อนลงในระบบ TPMAP
Logbook ทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือ
3.7) ติดตามและรายงานผลให้กับทีมปฏิบัติการตาบลทราบ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการขจัดความยากจน อาจจะให้มี
อาเภอนาร่องที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนให้แก่อาเภออื่นๆ โดยอาจจะดาเนินการโดยการแบ่งโซน และมี
อาเภอนาร่องประจาพื้นที่โซนนั้นๆ ควรจะมีการจัดตั้งทีมและหาวิธีการในการสนับสนุนการดาเนินงานของทีม
ปฏิบัติการ โดยอาจจะเป็นทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะ
สามารถช่วยสนับสนุนการดาเนินงานได้
มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ข้อมูลในการช่วยเหลือตอบข้อซักถาม
และแก้ปัญหา
4.3 กระบวนการในการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้ใน ศจพ.อ ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลื้ยงกาหนดแผนการ
ให้ความช่วยเหลือของทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่
ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาเครื่องมือสาหรับการติดตาม และการกาหนดแผนให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาไปใช้ประกอบการ X-ray กลุ่มเป้าหมายและนามารายงานผลในระบบ TPMAP Logbook
และขอความร่วมมือ ศจพ.อ ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่ เลื้ยงใช้คาสาคัญในการระบุปัญหา/ความต้องการในระบบ
TPMAP Logbook เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และง่ายต่อการ คัดกรองข้อมูลเพื่อการรายงานผล ดังนี้
มิติ
คาสาคัญ
สุขภาพ
- คนพิการ
- ผู้ป่วยติดเตียง
- ผู้สูงอายุ
- เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
- ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
- ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม
/ คนอายุ 6 ปี...
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วันละ 30 นาที
- อื่นๆ ระบุ...........................................
ความเป็นอยู่ - ครัวเรือนยากจนที่มีเด็กเล็ก
- แม่เลี้ยงเดี่ยว
- มีปัญหาที่อยู่อาศัย
- ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
- ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
- ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
- ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
- อื่นๆ ระบุ..........................................
การศึกษา
- ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
- ไม่ได้ฝึกอบรมอาชีพ
- เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน
- เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
- เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า
- คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
- อื่นๆ ระบุ..........................................
รายได้
- รายได้ < 38,000 บาท/ปี
- รายได้ 38,000 – 50,000 บาท/ปี
- คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
- คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
- รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน ไม่ต่าากว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี
- อื่นๆ ระบุ...........................................
การเข้าถึงบริการภาครัฐ
- ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มกองทุนต่างๆ
- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
- ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
- อื่นๆ ระบุ...........................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
/ 4.4 การแสดงผล...
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และทีมปฏิบัติการฯ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดาเนิ นการจัดทาฐานข้อมูล และรายงานผลผ่าน
โปรแกรม Datastudio.google เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีในการติดตามและเข้าถึงความเคลื่อนไหวของจานวนกลุ่มเป้าหมายซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลครัวเรือน
เปราะบาง และข้อมูลครัวเรือนเปราะบางวิกฤต โดยการแสดงผลดังกล่าวเป็นการแสดงผลข้อมูลสรุปในรูปแบบ
กราฟ จานวนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง และเปราะบางวิกฤติในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การติดตาม ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ของสานัก งานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นางสาอาง โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นาเสนอการดาเนินการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน ในพื้นที่ โดยจัดทาเป็นบันได 9 ขั้น ได้แก่
1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ชี้แจงส่วนราชการในการขับเคลื่อน
3. กรองข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นเปราะบางโดยใช้ ข้ อ มู ล จาก TPMAP เที ย บกั บ ข้ อ มู ล
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
4. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูลรายครัวเรือน
6. ทาแผนพัฒนาครอบครัว
7.ประสานความร่วมมือกับภาคี
8. ติดตามประเมินผล
9.จัดทาเวทีสรุปบทเรียน

/ ในขณะนี้...

- 15 ในขณะนี้ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ด าเนิ น การในขั้ น ที่ 4
โดยมีการนาข้อมูลจาก TPMAP มาคัดกรองแล้วพบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคมจานวน 1,423 แบ่งออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกินแสนและมีปัญหาที่อยู่อาศัย จานวน 189 ครัวเรือน
ระดั บ ที่ 2 ครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น แสนและมี บุ ค คลอยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง 1 – 2 คน
จานวน 1,101 ครัวเรือน
ระดับที่ 3 ครัวเรือนที่มีร ายได้ไม่เกินแสน และมีบุคคลอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากกว่า 3 คน
ขึ้นไป จานวน 322 ครัวเรือน
ทั้งนี้ในปี 2564 ได้ดาเนินการขับเคลื่อน ระดับที่ 3 จานวน 322 ครัวเรือน เนื่องจากเป็น
กลุ่ ม วิ ก ฤติ และได้ แ บ่ ง หน่ ว ยงานให้ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งผู้ รั บ ผิ ด ชอบ จ านวน 10 หน่ ว ย ได้ รั บ การส ารวจแล้ ว
จานวน 141 ครัวเรือน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลง
พื้ น ที่ ไ ด้ โดยได้ จั ด ท ารายงานผลการส ารวจครั ว เรื อ นกลุ่ ม เปราะบางรายครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
เป้าหมายการสารวจ ปี 2564 เป็นการแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านโปรแกรม datastudio.google.com

นางสาวอารี ย์ การธิ โ ร แรงงานจั ง หวั ด สุ ร าษ ฎร์ ธ านี ไ ด้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
เนื่องจากการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในครัวเรือนเป็นการทา MOU ระหว่างหลายๆกระทรวงด้วยกัน ซึ่งกระทรวง
แรงงานได้มีนโยบายในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นกัน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่มี
รายได้ต่ากว่า 8,000 บาท ต่อเดือน และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40,39,33 ที่มีรายได้ต่ากว่า
8,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน รวมไปถึงกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีงานทา โดยได้มีการลงพื้นที่เชิงรุกในครัวเรือนเป้าหมาย
500 ครัวเรือน และลงพื้นที่เชิงลึกตามสถานประกอบการเป้าหมาย 196 แห่ง ซึ่งได้ขับเคลื่อนไปแล้วบางส่วน
และพบประเด็นปัญหาคือ ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันเมื่อติดตามไปยั งพื้นที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายบาง
คนไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้ว และบางคนไม่ได้มีรายได้ต่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือน จึงควรมีการประสานการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ฝ่ายเลขดาเนินการประสานข้อมูลเพื่อคัดกรอง

/ ระเบียบวาระ....

- 16 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การแต่งตั้งคณะทางานติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ในระดับจังหวัด
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒ นาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานคร่างคาสั่ง คณะท างาน
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ในระดับจังหวัด ตามที่
คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คจพ.จ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เห็นว่าการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย เป็นงานที่ซับซ้อนต้องบูรณาการ การทางานหลาย
หน่วยงานและต้องใช้ระยะเวลาดาเนินงาน รวมถึงต้องติดตาม ประเมินผลเป็นระยะๆ จึงเห็นชอบให้จังหวัดแต่งตั้ง
คณะท างานติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานขจั ดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้มีความเห็นชอบองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ ของคณะทางานต่างๆ ดังนี้
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กากับดูแลงานพัฒนาชุมชน
หัวหน้าคณะทางาน
2.หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
3.ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
4.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีหรือผู้แทน
คณะทางาน
5. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทางาน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
8.คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
9.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
10.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
11.ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
12.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางาน
13.นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทางาน
14.พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทางานและ
เลขานุการ
15.เจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
คณะทางานและ
ที่ทาการปกครองจังหวัด สานักงานส่งเสริม
ผู้ช่วยเลขานุการ
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย

/ บทบาทหน้าที่...

- 17 บทบาทหน้าที่ของคณะทางานติดตามมีดังนี้
๑.ก าหนดแนวทาง มาตรการ จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามที่ ศู น ย์
อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ)
มอบหมาย
2.กากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่ างยั่ งยื นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ อาเภอ เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง
๓.ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการด าเนิ นการของส่ว นราชการและองค์ก รต่ าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา และอุ ป สรรค ให้ ศู น ย์ อ านวยการ
ขจั ดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ. จ) ทราบ
เป็ น ระยะ และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ ศจพ.ในแต่ ล ะระดั บ และที ม ปฏิ บั ติ ก ารฯ ในพื้ น ที่
และสรุปผลการดาเนินการเป็นรายไตรมาสให้ ศจพ.จ ทราบ
4.ประสานภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และภาควิชาการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่
5.สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
6.ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ศู น ย์ อ านวยการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศจพ.จ) มอบหมาย
มติที่ประชุม ให้ดาเนินการจัดตั้งคณะทางานติดตามฯ แบ่งเป็น 4 คณะ ตามพื้นที่ ในกากับของรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 ท่าน เป็นหัวหน้าคณะทางานติดตามฯ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นาตัวอย่างกรณีศึกษา และ
กระบวนการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาครัวเรือนเป้าหมายครัวเรือยากจน ให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการแก้ปัญหาให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
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นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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