นายสมคิิด จัันทมฤก อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
กระทรวงมหาดไทย กล่่าวว่่า เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
Sustainable Development Goals : SDGs ได้้กำำ�หนดให้้
การขจััดความยากจน (No Poverty) เป็็นเป้้าหมายแรก
ภายใต้้ ห ลัั ก การขจััดความยากจนทุุกรููป แบบในทุุกพื้้�นที่่�
โดยประเทศไทยกำำ� หนดวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ใ นการพัั ฒ นาตาม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง
ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”
รััฐบาลภายใต้้การนำำ�ของ พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
นายกรััฐมนตรีี มีีนโยบายขจััดความยากจนและพััฒนาคนทุุกช่่วงวััย
อย่่างยั่่ง� ยืืน ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง โดยใช้้ข้อ้ มููล
จากระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)
เป็็ น เครื่่�อ งมืื อ ในการชี้้�เป้้า เป็็นการแก้้ไขปััญ หาความยากจน
แบบพุ่่�งเป้้า คืือการแก้้ไขปััญหาเป็็นรายครััวเรืือน เป็็นรายบุุคคล
ใน 5 มิิติิ คืือ สุุขภาพ ความเป็็นอยู่่� การศึึกษา รายได้้ และการเข้้าถึึง
บริิการภาครััฐ เรามีีครััวเรืือนเป้้าหมายจำำ�นวนตั้้ง� ต้้น 619,111 ครััวเรืือน
จากการลงพี้้น� ที่่วิ� เิ คราะห์์สภาพปััญหา พบครััวเรืือน 615,128 ครััวเรืือน

พช. เดินหน้า “ขจัดความยากจน
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

พบครััวเรืือนตกหล่่น (Exclusion Error) 32,011 ครััวเรืือน รวมทั้้�งสิ้้�น
647,139 ครััวเรืือน จำำ�แนกเป็็น มิิติิสุุขภาพ 149,143 ครััวเรืือน
มิิติิความเป็็นอยู่่� 145,573 ครััวเรืือน มิิติกิ ารศึึกษา 151,649 ครััวเรืือน
มิิติิรายได้้ 319,248 ครััวเรืือน และมิิติิการเข้้าถึึงบริิการภาครััฐ
2,268 ครััวเรืือน ซึ่่ง� กรมการพััฒนาชุุมชนได้้ขับั เคลื่่อ� น “โครงการขจััด
ความยากจนและพััฒนาคนทุุกช่่วงวััยอย่่างยั่่�งยืืน ตามหลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง” เพื่่�อสนัับสนุุนนโยบายดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� ปััญหาความยากจน เป็็นปััญหาที่่�มีีความทัับซ้้อน
เชิิงมิิติิ หนึ่่�งคนอาจมีีปััญหาความเดืือดร้้อนในหลายมิิติิ รััฐบาล
จึึ ง มีี น โยบายในการแก้้ ปัั ญ หาแบบพุ่่� ง เป้้ า โดยมีี ก ลไกสำำ�คัั ญ
ในการสำำ�รวจ คืือ ทีีมพี่่�เลี้้�ยง ประกอบด้้วย ข้้าราชการ ประชาชน
นัักศึึกษา ซึ่่ง� เป็็นคนในพื้้�นที่่� ทำำ�หน้้าที่่ใ� ห้้การติิดตาม 10-15 ครััวเรืือน
วิิธีีการคืือเข้้าไปพบครััวเรืือนเป้้าหมาย สอบถามชวนคุุยตามหลััก
4 ท ได้้แก่่ ทััศนคติิ คืือ ความคิิดในการใช้้ชีวิี ติ การประกอบอาชีีพ
ของครััวเรืือน ทัักษะ คืือ ความรู้้�ความสามารถในการประกอบ
อาชีีพของครััวเรืือน ทรััพยากร คืือ สิ่่�งที่่�ครััวเรืือนมีีอยู่่� และสิ่่�งที่่�

มีีอยู่่�ในชุุมชนที่่�ครััวเรืือนสามารถนำำ�ไปใช้้ในการประกอบอาชีีพได้้
หรืือดำำ�รงชีีพได้้ และ ทางออก คืือ เมื่่�อคุุย 3 ท แรกแล้้ว พี่่�เลี้้�ยง
จะกระตุ้้�นให้้ครััวเรืือนเลืือกทางออกในการแก้้ไขปััญหาที่่ค� รััวเรืือน
ประสบด้้วยครััวเรืือนเอง โดยหลัังจากที่่�ได้้ครััวเรืือนเป้้าหมาย
และวิิเคราะห์์ทางออกร่่วมกัันแล้้ว ทีีมพี่่�เลี้้�ยงก็็จะส่่งข้้อมููลให้้
ทีีมปฏิิบััติิการตำำ�บลวิิเคราะห์์จำำ�แนกครััวเรืือน แล้้วจััดทำำ�รายการ
ความต้้องการ ปััญหาของครััวเรืือน ส่่งให้้ ศจพ.อ. โดย ศจพ.อ.
จะทำำ�หน้้าที่่�ในการบููรณาการความช่่วยเหลืือจากทุุกภาคส่่วน
ในระดัับอำำ�เภอเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือสนัับสนุุน เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ให้้แล้้วเสร็็จในระดัับอำำ�เภอ หากเกิินศัักยภาพของอำำ�เภอก็็ส่่งให้้
ศจพ.จ. ให้้การช่่วยเหลืือต่่อไป
การดำำ�เนิินงานตามโครงการขจััดความยากจนและพััฒนา
คนทุุ ก ช่่วงวัั ย อย่่างยั่่� ง ยืื น ตามหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีี ย ง มีี อ ยู่่� ด้้ ว ยกัั น 7 ขั้้� นตอน ได้้ แ ก่่ การสร้้ า งการรัั บ รู้้�
การวิิ เคราะห์์ ปัั ญ หา และกำำ� หนดแนวทางแก้้ ไข การจำำ� แนก
ประเภทครััวเรืือน การบููรณาการแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือ

เศรษฐกิิจฐานรากมั่่�นคงและชุุมชนพึ่่�งตนเองได้้ภายในปีี 2565

กรมการพััฒนาชุุมชน กระทรวงมหาดไทย

การดำำ� เนิิ น การให้้ ค วามช่่วยเหลืื อ การบัั น ทึึ ก กิิ จ กรรมให้้
ความช่่วยเหลืือในระบบ Logbook และติิดตามการดำำ�เนิินงาน
รายงานผล ประชาสััมพัันธ์์
“ตามเป้้ า หมายและกรอบการดำำ� เนิิ นงานระบุุ ไว้้ ว่่ า
ให้้ดำ�ำ เนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายในวัันที่่� 30 กัันยายน 2565
แต่่ ไ ม่่ ไ ด้้ ห มายความว่่ า คนจนจะหมดไป หรืื อ ปัั ญ หา
ทั้้�งหมดจะได้้รัับการแก้้ไขหมดแล้้ว แต่่หมายถึึงครััวเรืือน
เป้้าหมายทั้้�งหมดจะได้้รัับการดููแล ให้้การช่่วยเหลืือ หรืือ
เข้้าสู่่�กระบวนการช่่วยเหลืือทุุกครััวเรืือน ซึ่่�งการช่่วยเหลืือ
ก็็จะดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นเพื่่�อนคู่่�คิิดมิติ รคู่่�ใจให้้แก่่ครััวเรืือน เพราะจุุดมุ่่�งหมายของ
โครงการนี้้�คือื การสร้้างความเข้้มแข็็งอย่่างยั่่ง� ยืืนของครััวเรืือน
ซึ่�ง่ แต่่ละครััวเรืือนจะต้้องลงมืือทำำ�ด้้วยตนเอง ขณะที่่�พี่�เ่ ลี้้�ยง
หรืือหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องจะคอยเป็็นที่่�ปรึึกษาและ
สนัับสนุุนให้้การช่่วยเหลืือ” อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชนกล่่าวย้ำำ��
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