


ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล้ ำพร้อมกับ
พัฒนำคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำข้อมูลจำกระบบ TPMAP ไปด ำเนินกำรร่วมกับภำคี
เครือข่ำย กำรพัฒนำทุกภำคส่วนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย ซึ่งส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้ก ำหนดมิติควำมยำกจนไว้ 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ 
และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ โดยกระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรใน
ระดับพื้นที่ (Area-Based) โดยใช้กลไกกำรขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล 
พร้ อมทั้ งที มปฏิบั ติ กำรและทีมพี่ เลี้ ยง ซึ่ งบู รณำกำรควำมร่ วมมื อร่ วมกับ 7 ภำคี เครื อข่ ำย 
อันประกอบด้วย ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคศำสนำ ภำคประชำชน ภำคประชำสังคม และ
ภำคสื่อมวลชน ในกำรขับเคล่ือนฯ



เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กระทรวงมหำดไทย จึงได้ก ำหนดแผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรเสริมสร้ำงควำมสุขและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ประเด็นกำรขับเคลื่อน
กำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทยติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน 

จำกกำรตรวจรำชกำรของ นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ 
รองหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย ในพื้นที่
เขตตรวจรำชกำรที่ 10 พบว่า การขบัเคลื่อนโครงการฯ 
ในระดับอ าเภอมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหานั้น 
เน่ืองจากเป็นระดับที่ต้องเป็นหน่วยตรวจสอบข้อมูล 
TPMAP และการบูรณาการความช่วยเหลือ ซึ่งจะมี
นายอ าเภอ ผูเ้ปรยีบเสมือนเป็นนายกรฐัมนตร ีในระดบั
อ าเภอ เป็นผูข้บัเคลื่อนในการแกไ้ขปัญหาความยากจน
ในระดับท้องที่  โดยจะตอ้งบูรณาการร่วมกับ 7 ภาคี
เครอืขา่ยในการแกไ้ขปัญหา 



จำกกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่พบว่ำ กำรขับเคลื่อน
โครงกำรฯ ของอ ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำ ในมิติด้ำนควำมเป็นอยู่
ร่ ว มกั บ  7 ภำคี เ ค รื อข่ ำ ย  โดย เฉพำะ เครื อข่ ำ ย 
ภำคสื่อมวลชน (เพจอีจัน) ซึ่งได้บูรณำกำรร่วมกันในกำร
พัฒนำที่อยู่อำศัยให้กับกลุ่มเปรำะบำง โดยเฉพำะกลุ่มคน
ยำกจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ที่มีควำมยำกล ำบำกใน
ด้ำนที่อยู่อำศัย โดยใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำ 1 เดือน 

จึงได้สรุปบทเรียนจำกกำรตรวจรำชกำร 
และน ำแนวทำงในกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ 
ในระดับพื้นที่อ ำเภอ ซึ่งได้ด ำเนินกำรประสำนงำน 
7-ภำคีเครือข่ำย สร้ำงควำมร่วมมือในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนที่อยู่อำศัย 
นอกจำกนี้จำกกำรตรวจรำชกำรพบว่ำ นำยอ ำเภอ
มีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ซึ่งจะต้องมีทัศนคติที่ดี 
มีภำวะผู้น ำ มีจิตวิญญำณนักปกครองที่ปฏิบัติรำชกำร
ด้วยใจ ที่ต้องกำรช่วยเหลือประชำชน และต้องมี
กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ 





๑

ในฐำนะผู้น ำกำรขับเคลื่อน
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ค ว ำ ม ย ำ ก จ น
ในระดับอ ำ เภอ มีทั ศนคติที่ ดี  มี จิ ตวิญญำณ
นักปกครอง ที่ปฏิบัติรำชกำรด้วยใจ ที่ต้องกำร
ช่วยเหลือประชำชนที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน 
และมีทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำน เพื่อแก้ไข
ปัญหำ



๒

๓

• กลยุทธ์ (Strategic) มีกลยุทธ์ในการท างาน
การขับเคลือ่นฯ ให้ประสบความส าเร็จ 

• มีภาวะผู้น า (Leadership)
• เป็นนักประสานงานที่ดี (Co – ordination) 
• ท างานเป็นทีม (Team-Work)
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (คบหากับทกุฝ่าย) 

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกรูปแบบ 

• ชี้ให้เห็นปัญหาของประชาชน
• เชิญชวนมาร่วมแก้ไขปัญหา ลดความเหลือ่มล้ า 

การท าบุญวิถีใหม่ การตอบแทนสงัคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)

• ชื่นชม ขอบคุณ ต่อยอด



• ผู้น า (นายอ าเภอ) ขาดความตั้งใจจริง/มีทัศนคติเชิงลบ 
• ทีมงานไม่มีจิตใจรุกรบ และมีวิถีการท างานแบบงานประจ า 

(Routine work)
• ความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน
• ขาดแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 





คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2. นำยไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย
3. นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย  
4. นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย

คณะผู้จัดท า 
1. ว่ำที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชำถ่ำยเทศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์
2. นำงศุภวรรณ บูชำดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสนับสนุนผู้ตรวจรำชกำร
3. นำงสำวปัทมำ นฤภัย ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
4. นำงสำวรัญชนก กำวกระโทก ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
5. นำยอนุพงศ์ พำนำรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
6. นำงสำวเจนจิรำ ชูติยำนันท์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
7. นำงสำวหทัยทิพย์ แก้วชัยวงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
8. นำยบัลลังก์ บวรเดชชนะกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
9. นำงวรฤทัย สุวรรณะ เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนงำนมหำดไทย 
10. นำงสำวณฏัฐ์ดำรินทร์ อวนศรี เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนงำนมหำดไทย 

อนุเคราะห์ขอ้มูล 
1. นำยศิริวัฒน์ พินิจพำนิชย์ ปลัดจังหวัดเลย
2. นำยยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นำยอ ำเภอหนองหิน 

เรียบเรียงเนื้อหา / ออกแบบ Info - Graphics
1. นำงศุภวรรณ บูชำดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสนับสนุนผู้ตรวจรำชกำร
2. นำยบัลลังก์ บวรเดชชนะกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 




