การประชุมคณะกรรมการบรหารศู
ิ
นย์อานวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด(คจพ.จ.)
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
1

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ที่มาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 นายกรัฐมนตรีลงนามใน คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศจพ.

โดยศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แนวทาง
การปฏิบัติ

ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดาเนินการ ร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดทาแผนการดาเนินการและ
แนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบ

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

หน้าที่
และอานาจ

กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและ
ดาเนินการจัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence
based)

(Thai People Map and Analytics Platform)

TPMAP หรือ Thai People Map and
Analytics Platform คือระบบ Big Data ของภาครัฐ
ที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติ
อะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้
การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กาหนดนโยบายและ
หน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบาย
แก้ปัญหาได้ตรงจุด
3
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แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย “TPMAP Logbook”
ลักษณะของ TPMAP Logbook

จุดเด่น TPMAP Logbook
1. เข้าถึงข้อมูลครัวเร ือนยากจน
ได้อย่างรวดเร็ว
(ค้นหาครัวเร ือนยากจนทีต
่ ้องการผ่านมือถือ)

2. การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
(ทุกหน่วยงานเห็นและใช้ขอ
้ มูลครัวเร ือนชุดเดียวกัน)

3. แก้ปญ
ั หาตรงจุด ไม่ซ้าซ้อน
(ทุกหน่วยงานสามารถเห็นข้อมูลปัญหา/ความ
ต้องการ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทีอ
่ ยูร่ ะหว่าง

ดาเนินการหร ือดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว)

1.
2.
3.
4.
5.

การค้นหา และคัดกรองครัวเร ือนยากจน
แสดงข้อมูลครัวเร ือนและสมาชิกครัวเร ือน
บันทึกข้อมูลปัญหาและความต้องการของครัวเร ือน
บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ
การออกรายงานการติดตามการให้ความช่วยเหลือ

กลไกการขับเคลือ
่ น

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อขจพ.
อตจพ.

ศจพ.อ.
ทีม
ิ าร
ั ก
ปฏิบต

ศจพ.จ.

อาเภอ
ตาบล

จังหวัด

ส่วนกลาง

ศจพ.

ครัวเร ือนเป้าหมายได้รบ
ั ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
นายกรัฐมนตร ี หร ือรองนายกรัฐมนตร ีที่ได้ รบ
ั มอบหมายเป็นประธาน อพช./ รองเลขาธิการ สศช. เป็นเลขานุการ

(1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)
(2) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (อตจพ.)

คณะกรรมการบร ิหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธาน พัฒนาการจังหวัด, หน.สนจ., จ่าจังหวัด และท้องถิ่น จว. เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบรหารศู
ิ
นย์อานวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (คจพ.อ.)
นายอาเภอ เป็นประธาน พอ. เป็นเลขานุการ
ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นที่

ทีม
้ ง
พี่เลีย

พื้นที่

ปลัดอาเภอหร ือหน.ส่วนราชการ เป็น หัวหน้าทีม พก.เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบร ิหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง/ เมืองพัทยา
(คจพ.ทน./
ทม./เมืองพัทยา)

อาจแต่งตั้งทีมปฏิบต
ั ิการฯ
ในระดับพืน
้ ที่ เพิ่มเติม

คณะกรรมการบร ิหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร
(ศจพ.กทม.)
คณะกรรมการบร ิหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (คจพ.ข.)

อาจแต่งตั้งทีมปฏิบต
ั ิการฯ
ในระดับพืน
้ ที่ เพิ่มเติม

ทีมพี่เลี้ยง (1 ทีม (3 – 5 คน) ดูแล 10 – 15 ครัวเรอน)
ื ประกอบด้วย • ข้าราชการ • นักศึกษา • อื่น ๆ
ตรวจสอบข้อมูลครัวเร ือนเป้าหมาย, จัดทาแผนชีว ิต สนับสนุน เยี่ยมเยียน ให้กาลังใจครัวเรอน
ื
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ขั้นตอน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเร ือนเป้าหมายได้รบ
ั ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

1

2

สร้างกลไก
1. จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน
(ศจพ.จ./ศจพ.อ./ ทีมปฏิ บัติการ/ทีมพี่เลี้ยง)
2. ประชุมชีแ
้ จงการดาเนินงาน
สร้างความรูค
้ วามเข้าใจ
3. ประกาศวาระจังหวัด “ขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”
4. สร้างการรับรูก
้ ารขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

รายงานผล
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1. ศจพ.จ. รายงาน ศจพ. ทุกเดื อน
2. บันทึกผลการให้ ความช่วยเหลือใน
ระบบ TPMAP Logbook
3. ติตตาม/ประเมินผล และเชิดชูเกียรติ

3

จาแนกและตรวจสอบข้อมูล
1. ทีมปฏิ บัติการฯ จัดทาทะเบียนครัวเร ือน เป้าหมาย
โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP
2. ทีมปฏิ บัติการฯ ส่งต่อทะเบียนครัวเร ือน
เป้าหมายให้ ทีมพี่เลี้ยง
3. ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเร ือนฯ
4. ทีมพี่เลี้ยง จาแนกข้อมูลครัวเร ือนเป้าหมาย
เป็น 3 ประเภท (1.ถูกต้อง 2. ไม่พบข้อมูลใน
ระบบ TPMAP 3.ข้อมูลคลาดเคลื่อน)
5. ทีมปฏิ บัติการฯ ว ิเคราะห์ ข้อมูลและจาแนก
ครัวเร ือนเป้าหมาย 3 ประเภท
1) มีศักยภาพและพัฒนาได้ 2)สงเคราะห์
3) ตามสภาพปัญหา 5 ด้ าน

1. ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับครัวเร ือนเป้าหมาย จัดทา
แผนการแก้ไขปัญหาโดยใช้ปฏิ บัติการ 4 ท
2. รวบรวมข้อมูลครัวเร ือน และแผนครัวเร ือน
ส่งให้ ทีมปฏิ บัติการฯ เพื่อประสานขอรับ
ความช่วยเหลือต่อไป
3. สนับสนุน เยี่ยมเยียน ให้ กาลังใจครัวเร ือนฯ
4. บันทึกการให้ ความช่วยเหลือในระบบ
TPMAP Logbook
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บูรณาการความช่วยเหลือ
บู รณาการความร่วมมื อ จากภาคส่ วนต่ าง ๆ เพื่ อน าไปสู่ การ
ช่ว ยเหลื อ ตามสภาพปั ญ หาของครัว เร ือน ภายใต้ ภ าคี ก าร
พัฒนา 7 ภาคี โดยแก้ไขปัญหาครัวเร ือนให้ เสร็จสิ้ นในระดั บ
อาเภอ
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function)
ในการช่วยเหลือ

จัดทาแผนครัวเร ือน

บันทึกแผนงาน/ โครงการ

4

ในระบบ eMENSCR
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดั บพื้นที่จด
ั ทา
โครงการ ประจาปี พ.ศ. 2566
2. บันทึกแผนงาน/ โครงการ/ การดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
ปี 2565/2564 ในระบบ eMENSCR
6

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ด้วยระบบ TPMAP

อยู่รอด (Survival)

พอเพียง (Sufficiency)

ยั่งยืน (Sustainability)

ที่มา : PPT (สศช.) การประชุม คจพ. ครั้งที่ 1/2564

เงื่อนไขการพัฒนา : พัฒนาระบบ TPMAP เพื่อเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

แผนกำรขับเคลื่อนงำน “ศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
…

คนทุกช่วงวัยอย่ำงยัง่ ยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น (ศจพ.จ.)” ปี 2565
พ.ย.- ธ.ค.64
- จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือน
เป้าหมายโดยยึดข้อมูลจาก
TPMAP เป็นหลัก และดูข้อมูล
อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตกเกณฑ์
จปฐ.64, ครัวเรือนเปราะบาง,
ครัวเรือนจากเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
- ตรวจสอบและจาแนกสถานะ
ครัวเรือนโดยทีมปฏิบัติการฯ
ในระดับพื้นที่ ยืนยันข้อมูลโดย
ศจพ.อ. รายงานเป้าหมายให้
ศจพ.จ. รวบรวมเป้าหมายใน
การดาเนินการของระดับจังหวัด
- ประชุมฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ศจพ.จ.
เพื่อกาหนดเป้าหมายร่วมกัน

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65
- ประกาศวาระจังหวัด Kick Off
ทา MOU ในการขับเคลื่อนการ
ขจัดความยากจน
-ประชุม ศจพ.จังหวัด
เพื่อกาหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในการลดความเหลื่อมล้า
และแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
- การมอบนโยบายระดับจังหวัด
สู่ระดับอาเภอ ในการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่
- ศจพ.อ. มอบหมายทีม
ปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ลงพื้นที่
ปฏิบัติการ 4 ท. ครัวเรือน
เป้าหมาย

ม.ค.- ก.ย.65
- ทีมปฏิบัติการฯ ระดับ
พื้นที่ คอยส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนา
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ/ความเดือดร้อนและ
ความต้องการตาม
ศักยภาพครัวเรือน
เป้าหมาย
- รายงานผลการออกเยี่ยม
เยือน/ช่วยเหลือ/สนับสนุน
การประกอบอาชีพให้ฝ่าย
เลขาฯ
- สรุปรายงานในที่ประชุม
จังหวัดทุกเดือน

ก.ย.65
- ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงาน
- ถอดบทเรียน

ครัวเรือน
เป้าหมาย
11,652
ครัวเรือน

กำรน้อมนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กำรปฏิบัติด้วยศำสตร์
พระรำชำ
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์
ภารกิจ

ก้าวเดิน...
ครัวเรอนยากจนผู
ื
้ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

นโยบายรัฐบาล

คจพ
.

ศจพ.จ

 ข้าราชการ ดูแล แนะนาในฐานะ
“พี่เลี้ยง” ๑ ข้าราชการ ๑
ครัวเร ือน ว ิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ
กม. ครัวเรอน
ื เพื่อหาทางออก
ร่วมกัน มองเห็นคุณค่าตนเอง
 ทีมพี่เลี้ยง จัดทาแผนพัฒนา
ครัวเร ือนโดยใช้ปฏิบัติการ ๔ ท
ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร
ทางออก และบันทึกการให้ความ
ช่วยเหลือ Logbook
 ประสานการทางาน คณะทางาน
ทุกมิติ ให้ความช่วยเหลือ

บูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ กระบวนการทางาน
สนับสนุน เร่งรัด การแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑) ระบบ TPMAP Logbook/
line (๒) บุคคล (ข้าราชการพี่เลี้ยง นักว ิชาการ มหาว ิทยาลัย)

กลไกขับเคลื่อน ศจพ.จ/ศจพ.อ/
ทีมปฏิ บัติการ/ทีมพี่เลี้ยง/ทีม กม.

“พี่เลี้ยง” แก่นแห่งภูมิรู ้
๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเร ือน

บูรณาการการทางานในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า

เมือง SMART CITY

ตัวชี้วัด




กลไกประชารัฐ
ประสาน ๗
ภาคี

ผนึกพลัง... ประสานภาคี
พัฒนา
 ภาครัฐ เอกชน
ว ิชาการ ศาสนา
สื่อมวลชน ประชา
สังคม และประชาชน
ผนึก...พลังภายในชุมชน
หมู่บ้าน/ พลังภายนอก
ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
ครัวเร ือนยากจน

เกื้อกูล
ด้ วย ๕ มิติ

๕ วงล้อ แห่งความเกื้อกูล
มิติที่ ๑ ด้านสุขภาพ
มิติที่ ๒ ด้านความเป็นอยู่
มิติที่ ๓ ด้านรายได้
มิติที่ ๔ ด้านการศึกษา
มิ ติ ที่ ๕ ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร
บร ิการภาครัฐ
แก้ จ น คน ข อ น แก่ น . .. พั ฒ น า
เศรษฐกิจฐานราก

พิชต
ิ ความยากจน....
สร้างสุขชุมชน
๔ ระดับ
 ปฏิบัติการแก้จน ในระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน (กม.)
 ปฏิบัติการแก้จน ในระดับ
ตาบล (ทีมปฏิบัติการ)
 ปฏิบัติการแก้จน ในระดับ
อาเภอ(ศจพ.อ.)
 ปฏิบัติการแก้จน ในระดับ
จังหวัด (ศจพ.จ.)

“
”

ขอนแก่น

ประสานการดาเนินงานร่วมกับทุกภาคส่ วน ภาคีการพัฒนา

ชีเ้ ป้าข้อมูลจาก TPMAP และข้อมูล ครัวเร ือน
ที่ตกหล่นจาก TPMAP
ศจพ.
อ

“แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน



ความเป็นอยู่ดี สุ ขภาพดี คุณภาพชีว ิตดี ลด
รายจ่าย โดยการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีว ิต (way of life)
รายได้ดี มีอาชีพ มีงานทา มีแผนชีว ิต มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สวัสดิการดี ทุกครัวเร ือนได้ รบ
ั สวัสดิ การแห่ งรัฐ
ตามสิ ทธิ และได้ รบ
ั การดูแลจากชุมชน

๒ ระดับกำรพัฒนำ
๑. ระดั บครัวเร ือน เคาะประตูบ้าน เพื่อให้ เข้าใจสภาวะ
ของตนเอง และคิดปรับเปลี่ยนให้ ดีขึ้น

๒. ระดั บชุมชน ใช้เวทีประชาคม ปรับแผนตามปัญหาความ
ต้องการ ใช้กลไกหมู่บ้าน ชุมชน (กม.)
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

มั่นคง
มั่นคั่ง
ยั่งยืน

ความสุขมวลรวม
ของคนขอนแก่น
บรรลุเป้า SDG UN
ขจัดความยากจน
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แนวทางขับเคลื่อน Model แก้จน
แนวทาง

แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทาง

๑. ประกาศเป็นวาระจังหวัด
และบันทึกความร่วมมือ (MOU)
๒. จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
- จัดตั้งศูนย์อานวยการฯ
คณะกรรมการบร ิหารฯ ระดั บ
อาเภอ (ศจพ.อ.) จังหวัด
(ศจพ.จ) ทีมปฏิ บัติการตาบล
ทีมพี่เลี้ยง และทีมสนับสนุน
(กม.)
- ประชุมคณะกรรมการ ทุก
ระดั บ(ศจพ.จ./ศจพ.อ.)
๓. บูรณาการข้อมูล การแก้ไข
ปัญหาความยากจน ระดั บ
จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
๔. กาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจนระดั บ
จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
ใน ๕ มิติ
๕. การตรวจสอบ ติดตาม
สนับสนุน และประเมินผล
ครัวเร ือน ถอดบทเร ียน
ครัวเร ือน Best practice

งบประมาณ

กลยุทธ์ขับเคลื่อน
๑.สนับสนุนการทางาน
รูปแบบ ประชารัฐ ประสาน
๗ ภาคีพัฒนา

๒.บูรณาการแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ ทุกระดั บ
๓.กรรมการหมู่บ้าน ผู้นา
ชุมชน ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน และการแก้ไข
ปัญหา
๔.กองทุนชุมชน ในหมู่บ้าน
ให้ การสนับสนุน
๕.จิตอาสา คหบดี ผอ.
โรงเร ียน เยาวชน ในหมู่บ้าน
ชุมชน
๖.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฯ
ระดั บครัวเร ือน และระดั บ
ชุมชน

“แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”
แนวทางการดาเนินงาน สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อน บรรลุตัวชี้วัด ๓ เป้าหมาย
ความเป็นอยู่ดี

รายได้ดี

๑.สร้างความมั่นคงทางอาหาร

๑. เสรมสร้
ิ างทักษะอาชีพ

• ส่งเสร ิมการเพาะปลูก”บ้าน
นี้มีรก
ั ปลูกผักกินเอง”
• ส่งเสร ิมการเลี้ยงสัตว์ใน
ครัวเร ือน

• เพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพ
• พัฒนาตัวเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒ พัฒนาคุณภาพชีว ิต
• สร้างงาน สร้างอาชีพ
สัมมาชีพชุมชน เพิ่ม
รายได้
• ลดรายจ่าย ส่งเสร ิมการ
ออม
๓ จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
• จัดการขยะต้นทาง ระดับ
ครัวเร ือน
• พัฒนาพื้นทีต
่ ้นแบบ โคก
หนอง นา พช. เป็นแหล่ง
เร ียนรูข้ องครัวเร ือน
• ธนาคารน้าใต้ดิน

๒. ทุนชุมชน หนุนเสรมิ

• กองทุนในชุมชน
สนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ/ฝึกอบรม/
• จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ
ครัวเรอน
ื
๓. ส่งเสรมการรวมกลุ
ิ
่ม
• ส่งเสรมการรวมกลุ
ิ
่ม
• สร้างเครอข่
ื ายการพัฒนา
• เพิ่มช่องทางการตลาด/
สร้างโอกาสทางการตลาด

สวัสดิการดี
๑. จัดระบบสวัสดิการ
• จัดสวัสดิการชุมชน ด้วย
กองทุนชุมชน
• จัดระบบกองทุนหนุนเสรมิ
- ๑ กองทุน ๑ ครัวเรอน
ื
- ๑ กลุ่ม/องค์กร อาสา ๑
ครัวเรอน
ื
- ๑ คหบดี/ผู้นา ๑
ครัวเรอน
ื

Happy life
Happy Village
ครัวเร ือนยากจน
มีความเป็นอยู่ดี รายได้ดี

๒. จัดระบบสวัสดิการแห่งรัฐ

สวัสดิการดี

• จัดระบบสวัสดิการแห่งรัฐ
ตามสิทธิ รวมถึงการ
ช่วยเหลือให้ได้มาแห่งสิทธิ์
ครบถ้วน

บูรณาการงบประมาณ Function Area Agenda , CSR ภาคเอกชน งบประมาณจากการแสวงหา “กองทุนระดับต่างๆ” สมาคม มูลนิธิ
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ฐานข้อมูลครัวเรอนยากจน
ื
ใน TPMAP จ.ขอนแก่น 11,652 ครัวเรอน
ื
มิติ

สุขภาพ

ความเป็นอยู่

การศึกษา

ตัวชีว้ ัด จปฐ.
 น้าหนักเด็กแรกเกิด
 กินอาหารถูก
สุขลักษณะ
 ใช้ยาเพื่อบาบัดฯ
 การออกกาลังกาย





บ้านมั่นคง
ครัวเร ือนเร ือนมีน้าสะอาด
ครัวเร ือนมีน้าใช้พอเพียง
บ้านเร ือนเป็นระเบียบเร ียบร้อย

 เด็กก่อนวัยเร ียนได้รบ
ั การดูแล/การ
เตร ียมพร้อม
 เด็กได้รบ
ั การศึกษาภาคบังคับเด็กจบ
ม.3 ได้เร ียนต่อ ม.4
 ผู้ใหญ่อ่านออกเขียนได้
 คนอายุ 15-19 ปีมีอาชีพมีรายได้
 คนอายุ 60 ปีขน
ึ้ ไปมีอาชีพมีรายได้

รายได้

การเข้าถึงสวัสดิการฯ

 รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ต่ากว่าเกณฑ์

 ผู้สูงอายุได้รบ
ั การดูแลจากภาครัฐ
 พิการได้รบ
ั การดูแลจากภาครัฐ

ตกเกณฑ์ทงั้ 5 มิติ
(ครัวเร ือน)

1,395
604
5,737
4,513
34

ที่

อำเภอ

ดั ชนี 5 มิติ ที่ ไ ม่ผ่ำ นเกณฑ์
สุ ขภำพ

ควำมเป็นอยู่

กำรศึก ษำ

รำยได้

(ครัว เรอน)
ื

(ครัว เรอน)
ื

(ครัว เรอน)
ื

(ครัว เรอน)
ื

กำรเข้ำถึ งบรกำรภำครั
ิ
ฐ ไม่ ผ่ำนเกณฑ์ทง
ั้ 5 มิ ติ
(ครัว เรอน)
ื

(ครัว เรอน)
ื

1

เมืองขอนแก่ น

318

158

465

1,000

8

1,787

2

บ้ำ นฝำง

141

38

0

99

0

264

3

พระยืน

6

2

4

19

0

30

4

หนองเรอื

1

1

725

165

1

877

5

ชุมแพ

3

0

0

51

0

54

6

สี ชมพู

175

246

556

474

4

1,329

7

น้ำพอง

23

3

6

146

1

177

8

อุ บลรัตน์

335

70

202

663

1

1,157

9

กระนวน

0

0

4

68

8

79

10

บ้ำ นไผ่

3

4

274

38

0

314

11

เปือยน้อย

7

2

15

35

0

52

12

พล

52

35

29

527

3

603

13

แวงใหญ่

20

0

200

26

1

240

14

แวงน้อย

6

0

496

44

0

537

15

หนองสองห้อง

13

13

494

484

1

966

16

ภูเว ียง

162

12

633

100

0

878

17

มัญ จำคีร ี

1

0

3

18

1

23

18

ชนบท

0

0

380

3

0

383

19

เขำสวนกวำง

8

2

24

9

1

43

20

ภูผำม่ำ น

18

4

129

177

0

304

21

ซำสู ง

4

3

56

8

1

72

22

โคกโพธิไ์ ชย

62

2

256

26

1

344

23

หนองนำคำ

0

0

0

16

0

16

24

บ้ำ นแฮด

0

0

426

248

1

657

25

โนนศิลำ

0

0

252

41

1

288

26

เว ียงเก่ ำ

37

9

108

28

0

178

1,395

604

5,737

4,513

34

11,652

รวม

ผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเร ือน

TPMAP

ถูกต้องทั้งหมด 784 คร.
คิดเป็น 6.7 %

อยู่ระหว่างดาเนินการ
4,574 ครัวเรือน (39.3%)

ถูกต้องบางส่วน 268 คร.
คิดเป็น 2.3 %

เป้าหมาย
TPMAP ปี 2562

11,652 ครัวเรือน

คลาดเคลื่อนทั้งหมด 1,000 คร.
คิดเป็น 8.6 %
ไม่พบสภาพปัญหาดังกล่าว
5,026 คร. คิดเป็น 43.1 %

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค.2564

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 60.7 %
พบครัวเรือนใหม่
นอก TPMAP

669 ครัวเรือน

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น

14

สรุปอสภาพปั
ติ (จานวนครั
วเรนือน)
ฐานข้
มูลครัวญเรหาครั
อนยากจน
ื วเร ือนแยกตามมิ
ใน TPMAP
จ.ขอนแก่
ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 มิติ

2,324
ครัวเร ือน

มิติ

สุขภาพ

ความเป็นอยู่

การศึกษา

รายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค.2564

การเข้าถึงสวัสดิการฯ

ฐานข้อมูล TPMAP

ผลการตรวจสอบ

1,395

338

604

212

5,737

551

4,513

1,380

34

49

(ครัวเร ือน)

(ครัวเร ือน)

16

จังหวัดขอนแก่นเป้าหมาย 47 คน

17

ปักหมุดพิกัด GIS บ้านครัวเรอนยากจน
ื
ให้ครบทุกพืน
้ ที่

20

