ร่าง

(ร่าง)

คาสั่ งจังหวัดขอนแก่น
ที่
/ 2565

เรอื่ ง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจใน 5 มิติ ระดับจังหวัด
...................................................................
ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตร ี ที่ ๓๔๗/๒๕'๖๓ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕'๖๓ เรอื่ ง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการขจัด ความยากจนและพั ฒนาคนทุ ก ช่วงวั ย อย่ างยั่ งยื นตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
(ศจพ.) ขึ้ น โดยมี น ายกรัฐ มนตร ีหร ือรองนายกรัฐ มนตร ี ที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายเป็ น ประธานกรรม กา ร
และเป็ น หน่ ว ยงานขึ้ น ตรงต่ อ นายกรัฐ มนตร ี เพื่ อ เป็ น กลไกเชิ ง นโยบายในการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และการพัฒนาคนทุ กช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไ ขปั ญหาและการพั ฒ นา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งบู ร ณาการเป็ น รู ป ธรรมและยั่ ง ยื น ได้ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ น าไปสู่ ก ารบรรลุ ว สิ ั ย ทั ศ น์
"ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" ได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและกลไกขั บ เคลื่ อ นการขจั ด ความยากจนและความเหลื่ อ มล้ า
รวมถึ งการพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั งกล่ า วเป็ น ไปอย่ า งบู รณาการ
มีประสิทธิภาพ และเกิ ดประโยชน์สูงสุดต่ อประชาชน และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการบร ิหารศูนย์
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖5
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖5 จึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
1. คณะทางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ ประกอบด้ วย
1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่กากับดูแลภารกิจด้านสังคม หัวหน้าคณะทางาน
1.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
1.3 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
1.4 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
1.5 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดขอนแก่น

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

1.6 นายกองค์การบร ิหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
1.7 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น คณะทางาน
1.8 นักว ิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คณะทางานและเลขานุการ
1.9 ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน คณะทางานและ
และหร ือนักว ิชาการพัฒนาชุมชนผู้ได้รบ
ั มอบหมาย

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

มี หน้ าที่ ให้การสนับสนุน และว ิเคราะห์ปัญหา และให้การพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู้ด้อยโอกาส ได้ แก่ ผู้สูงอายุ
เด็ก คนพิการในครัวเร ือนยากจน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการ การดูแล ช่วยเหลือ สุขภาวะของครัวเร ือน
พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

/2.คณะทางาน...

-22. คณะทางานขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 2 ด้ านที่อยู่อาศั ย ประกอบด้ วย
2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่กากับดูแลภารกิจด้านสังคม หัวหน้าคณะทางาน
2.2 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
2.3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศร ีพัชร ินทร
2.4 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

2.5 นายกองค์การบร ิหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
2.6 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
2.7 หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนขอนแก่น
คณะทางาน
2.8 ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จังหวัดขอนแก่น คณะทางาน

2.9 โยธาธิการจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
2.10 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
2.11 นักว ิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดขอนแก่น คณะทางานและ
เลขานุการ
2.12 ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
และหร ือนักว ิชาการพัฒนาชุมชนผู้ได้รบ
ั มอบหมาย

คณะทางานและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

มีหน้ าที่ ให้การสนับสนุน และว ิเคราะห์ปัญหา ให้คาปร ึกษา แนะนา ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งกากับ
ติดตามการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. คณะทางานการขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 3 ด้ านที่การศึ กษา ประกอบด้ วย
3.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่กากับดูแลภารกิจด้านสังคม หัวหน้าคณะทางาน
3.2 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
3.3 อธิการบดีมหาว ิทยาลัยขอนแก่น

3.4 รองอธิการบดีมหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว ิทยาเขตขอนแก่น
3.5 ผู้อานวยการว ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
3.6 ผู้อานวยการว ิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

3.7 ผู้อานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขตที่ 1 – 5
3.8 ผู้อานวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น
3.9 ผู้อานวยการสานักงานส่งเสร ิมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
3.10 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
3.11 นักว ิชาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
3.12 ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

และหร ือนักว ิชาการพัฒนาชุมชนผู้ได้รบ
ั มอบหมาย

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและ

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

หน้าที่ ให้การสนับสนุน และว ิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาอาชีพ รายได้ และการจ้างงาน รวมทั้งแนวทางการดาเนินชีว ิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ครัวเร ือนยากจน พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/4. คณะทางาน...

-34. คณะทางานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 4 ด้านรายได้ ประกอบด้วย
4.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่กากับดูแลภารกิจด้านเศรษฐกิจ หัวหน้าคณะทางาน
4.1 เกษตรจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
4.2 พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
4.3 ประมงจังหวัดขอนแก่น
4.4 ปศุสัตว์จงั หวัดขอนแก่น
4.5 วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
4.6 แรงงานจังหวัดขอนแก่น

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

4.11 จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
4.12 ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
4.13 ผู้อานวยการว ิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
4.14 อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

4.7 ที่ดินจังหวัดขอนแก่น
4.8 เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
4.9 ผู้อานวยการนิคมสร้างตัวเองเขื่อนอุบลรัตน์
4.10 พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

4.15 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
4.16 ผู้อานวยการสานักงานส่งเสร ิมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
4.17 ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

4.18 นักว ิชาการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น คณะทางานและเลขานุการ
4.19 นักว ิชาการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
คณะทางานและเลขานุการ
4.20 ผอ.กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน
คณะทางานและ
และหร ือนักว ิชาการพัฒนาชุมชนผู้ได้รบ
ั มอบหมาย
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
มี ห น้ าที่ ให้การสนับสนุน และว ิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยเหลือด้าน
การพั ฒ นาอาชีพ รายได้ และการจ้า งงาน รวมทั้ งแนวทางการดาเนินชีว ต
ิ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครัวเร ือนยากจน พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. คณะทางานชับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 5 การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และหนี้สินของ
ครัวเรอนเป้
ื
าหมาย ประกอบด้ วย
5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่กากับดูแลภารกิจด้านเศรษฐกิจ คณะทางาน
5.1 ปลัดจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
5.2 คลังจังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน

5.3 ผู้อานวยการการธนาคารออมสิน ภาค 11
คณะทางาน
5.4 ผู้จด
ั การธนาคารออมสิน จังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
5.5 ผู้จด
ั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ขอนแก่น คณะทางาน
5.6 ผู้จด
ั การธนาคาร SMEs จังหวัดขอนแก่น
คณะทางาน
5.6 ประชาสัมพันธ์จงั หวัดขอนแก่น

คณะทางาน

/5.7 นักว ิชาการคลัง…

-45.7 นักว ิชาการคลังจังหวัดขอนแก่น
5.8 เจ้าหน้าที่ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น

คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและเลขานุการ

5.10 ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
และหร ือนักว ิชาการพัฒนาชุมชนผู้ได้รบ
ั มอบหมาย

คณะทางานและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

5.9 เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น

คณะทางานและเลขานุการ

มีหน้ าที่ ให้การสนับสนุน และว ิเคราะห์ปัญหา ให้คาปร ึกษา แนะนา และบรรเทาความเดือดร้อนในการเข้าถึ ง
สวัสดิ การแห่งรัฐ และปัญหาหนี้นอกระบบ การบร ิหารจัดการหนี้ครัวเร ือน การประสาน/สนับสนุนเง ินทุนใน
การประกอบอาชีพดอกเบี้ยต่า และการออม พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

