บทสรุปสำหรับผู้บริหำร คำให้สัมภำษณ์ของ ปมท. ในรำยกำร “เคลียร์ คัด ชัดเจน”
ออกอำกำศทำงช่อง NBT เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 15.05 – 16.00 น.
ตอน : นโยบายแก้ปัญหาความยากจน ทาได้จริงหรือ? รับชมได้ที่ https://youtu.be/vfPcbF7syqY

ประเด็นที่สำคัญ

 ศัตรูของทุกหน่วยราชการ คือ ความยากจน ทุกกระทรวง ทบวง กรม มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ขจัดความยากจน เพื่อทาให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 นิยามของคาว่ายากจน เราใช้คาว่าความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่และไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง
 เราต้ อ งช่ ว ยต้ อ งไปดู ว่ า นอกเหนื อ จากที่ ส ารวจ 1,025,782 คน มี อี ก หรื อ ไม่ ซึ่ ง จะใช้ ร ะบบ ThaiQM
ไปส ารวจเผื่อมีการตกหล่ น ของข้อมูล พร้อมกับใช้ กลไกของศูนย์ดารงธรรม เป็นช่องทางแจ้งข้อมูล เพิ่มเติม
เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 ครั ว เรื อนที่ต้องสงเคราะห์ คนกลุ่ มนี้มีส ภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนคนทั่ว ไป จึงต้องอาศัยการสงเคราะห์
อย่างเดียว เราต้องดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากกลไกภาครัฐแล้ว จะต้องหาเครือข่ายไปช่วยสงเคราะห์
เพื่อทาให้ 365 วัน ของเขาเป็น 365 วันที่มีคุณภาพ
 ครัวเรือนที่พัฒนาได้จะสอนให้เขาทาบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการการควบคุมรายจ่าย
เสริมด้วยการเกษตรช่วยปลูกผัก เพื่อบริโภคและลดรายจ่าย หรือประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 ในเชิงผู้ปฏิบัติของแต่ละกระทรวงทุกท่านมีความตั้งใจจริงที่อยากเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคนไทย ไปจนถึงผู้ปฏิบัติใน
ระดั บ พื้ น ที่ ทุ ก ท่ า นเต็ ม ที่ ม าก และมี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง เป็ น ข้ า ราชการในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทีม่ ีความตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น ที่จะนานโยบายของรับบาลไปสู่การปฏิบัติ อยากเห็นสิ่งที่ดี ที่ผมเรียกว่า
Change for Good ให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้ ทาให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ขอควำมร่วมมือในรำยกำร

 รบกวนทาง NBT ช่วยประชาสัมพันธ์ ว่าใครมีปัญหาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ให้ทีม ศจพ ช่วยเหลือ
ไม่ต้องรอให้ไปเคาะประตูบ้าน หากรอเดี๋ยวจะตกหล่นให้รีบเเจ้ง ช่องทางศูนย์ดารงธรรมก็ได้ Hotline 1567
 ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด อานาจเจริญ ช่วย Re-X ray ด้วย เพราะนัยยะเบื้องต้นมาจาก TP MAP เราจะต้อง
สารวจให้ครบ เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เป้ำหมำยต่อไป

 1 ที ม ส ารวจ 10 -15 ครั ว เรื อ น ลงพื้ น ที่ ไปส ารวจ ซึ่ ง จะมี check list ให้ ว่ า เดื อ ดร้ อ นอะไรบ้ า ง หรื อ
มีนอกเหนือจาก check list 1,025,782 คน ซึ่งจะค้นหาเพิ่มเติม ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65
********************************************
กองสารนิเทศ สป.

QR Code รับชมรายการเคลียร์คดั ชัดเจน
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65

ถอดเทปรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ช่อง NBT
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 เวล 15.05 – 16.00 น. ตอน : นโยบายแก้ปัญหาความยากจน ทาได้จริงหรือ?
https://youtu.be/vfPcbF7syqY
พิธี กร : รั บบาลมีนโยบายส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้ องประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ ประชาชน
มีความสุข มีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ดีขึ้น อยู่อย่ างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน จึงมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบ
มีแนวทางหนึ่งคือ การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษบกิ จ พอเพี ย ง (ศจพ.) ท าหน้ าที่ บู ร ณาการหน่ ว ยงานทุ กภาคส่ ว นในการช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ องประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้าน โดยจะแก้ไขเป็นรายครัวเรือน ศจพ. จะมีการทางานอย่างไรบูรณาการกับหน่วยงาน
อื่นอย่างไร รวมถึงมีเป้าหมายสาคัญ คือ ความยากจนจะต้องหมดไปภายใน กันยายน 2565 ได้หรือไม่
ปมท. : ศัตรู ของทุกหน่ วยราชการซึ่งเป็ นศัตรูเดียวกัน คือ ความยากจนของพี่น้องประชาชน เป็นศัตรูที่ทุกคน
จะต้องช่วยกัน ในบานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีอุดมการณ์อยากจะรับใช้พี่น้องประชาชน
พี่น้องมหาดไทยมีหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข ทุกกระทรวง ทบวง กรม อื่นก็เหมือนกัน มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนขจัดความยากจน เพื่อทาให้พนี่ ้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งจะต้องนิยามความยากจน และการดาเนินการให้ ชัดเจน ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องตัวเงินอย่างเดียว
หรือเรื่องอาหารการกินการอยู่ แต่เน้นทุกมิติของ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ดังนั้น นิยามของคาว่ายากจน
เราใช้คาว่าความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เช่น
ไม่มีที่อยู่ อาศัยไม่มีเงินเรี ยนหนังสื อไม่มีอาชีพไม่มีบ้านอยู่ บ้านไม่ถูกสุ ขลั กษณะ ไม่มี ความมั่นคง แข็งแรงถาวร
เพราะเขาไม่ มี ท างเลื อ ก สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ความเดื อ ดร้ อ นที่ เ ราต้ อ งไปช่ ว ยหรื อ คนที่ มี ลู ก หลานติ ด ยาเสพติ ด
ซึ่งความเดือดร้อนน่าจะมาจากปัจจัยหลายปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้ น ความเดื อดร้ อนทั้ งหมดเรามี หน้ าที่ หาให้ เจอ ซึ่ งขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยมี ข้ อมู ล จาก
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ สวทช. - NECTEC ที่เราเรียกกันว่า TPMAP ที่จะชี้เป้าหมายให้กระทรวงมหาดไทย 1,025,782 คน
และเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยทางานเเบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั ง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่ าจินดา
รั บมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ เดิ นสายไปประชุ มกั บผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด นายอ าเภอ พั ฒนาการจั งหวั ด
ท้องถิ่นจั งหวัด และปลัดอาเภอทั่วประเทศไปมาแล้ว 4 ภาค ประชุมทีละภาค แต่ละภาคถ่ายทอดสด ผ่าน DOPA
Channel เพื่ อให้ เข้ าใจว่ า TPMAP ที่ เขาชี้ เป้ า เราต้ องช่ วยต้ องไปดู ว่ า นอกเหนื อจากที่ ส ารวจ 1,025,782 คน
มีอีกหรือไม่ ซึ่งจะใช้ระบบ ThaiQM ไปสารวจเผื่อมีการตกหล่นของข้อมูล นอกจากนี้ เรายังใช้กลไกของศูนย์ดารงธรรม
ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้โดยตรงหรือทาง ฮอตไลน์ 1567 ประชาชนสามารถโทรมาบอกได้ว่า
มีปัญหาอะไรซึ่งทางศูนย์ดารงธรรมจะกรอกข้อมูลและส่งต่อไปยังนายอาเภอ หรือ ท่านจะไปเดินบอกด้วยตัวเองก็ได้
ต้นตอของปัญหาคือ ที่ทาให้ ประชาชนเดือดร้อนไม่เหมือนกันจึงต้องเเก้ไขปัญหาความเดือนร้อนต่างกัน
เเก้ไขปัญหาตามปัจจัยของเเต่ละครัวเรือน นายกรับมนตรี ใช้คาว่าแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเพราะแต่ละคน
มี ปั จ จั ย ไม่ เหมื อนกั น รบกวนทาง NBT ช่ ว ยประชาสั มพั นธ์ ว่ าใครมี ปั ญหาเดื อดร้ อนต้ องการความช่ ว ยเหลื อ
ให้ทีม ศจพ. ช่วยเหลือ ไม่ต้องรอให้ไปเคาะประตูบ้าน หากรอเดี๋ยวจะตกหล่นให้รีบเเจ้ง ช่องทางศูนย์ดารงธรรมก็ได้
Hotline 1567 ใช้เวลา Timeline รวบรวมข้อมูล สิ้นเดือน มีค. 65 สารวจ 1 ทีม สารวจ 10 -15 ครัวเรือน ลงพื้นที่
ไปสารวจ ซึ่งจะมี check list ว่า เดือดร้อนอะไรบ้าง หรือมีนอกเหนือจาก ปัจจัยนอกเหนือ check list ซึ่งจะค้นหา
เพิ่มเติม ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65 ศจพ.อ. โดยนายอาเภอ นั่งเป็นประธาน มีหน่วยงานระดับพื้นที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมกลุ่มกัน ประเมินปัญหาในพื้นที่ เเละวิเคราะห์ ปัญหา ตั้งทีมลงไปเเก้ไข เรียกว่า
ทีมพี่เลี้ยง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะเเต่ละคนก็มีปัญหาเฉพาะจะมีวิธีอย่างไรให้สาเร็จก็แตกต่างกัน

-2การทาให้ ส าเร็ จได้ เป็ น progress ใช้ Timeline โดยการก าหนดเป้าหมายในระยะสั้ น กลาง ยาว ท าให้
ผู้ปฏิบัติที่มีจิตใจรุกรบทาให้สาเร็จตามขั้นตอน ซึ่ง 1 ตุลาคม 65 ก็จะมีข้าราชการจานวนหนึ่งเกษียณอายุราชการ
ถ้ าคนกลุ่ มนี้ มี ความตั้ งใจเขาก็ อยากเเก้ ไขปั ญหาให้ ส าเร็ จ หรื อเเม้ ว่ าไม่ ก็ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง โยกย้ าย จึ งเห็ นว่ า
30 กันยายน เป็นวันที่ดีเเล้วที่จะช่วยกัน ตั้งเป้าหมายให้สาเร็จช่วยกันรับผิดชอบในการทางานให้กับพี่น้องประชาชน
ในเเต่ละพื้นที่ ต่อมาความสาเร็ จจะเกิดขึ้ นเเน่นอนเเต่อาจไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งดีกว่าไม่ทาอะไรเลย เราจะต้อง
ให้กาลังใจกัน ในการที่จะให้พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนช่วยกัน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
กรณีไม่สาเร็จ ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะต้องทาวันนี้ให้ได้มากที่สุดให้เต็มที่ที่สุด It’s ok to be fail.
ในขณะเดียวกัน รมว.มท. ได้ลงพื้นที่ 4 ภาค เรื่องที่จะต้องทาสาเร็จเเน่ ๆ คือ หาเป้าหมายให้เจอว่าพี่น้องเดือดร้อน
อยู่ตรงไหนบ้างเเล้ วเดือดร้อนเรื่องอะไร ต้องหาให้เจอว่าเขาเดือดร้อนอะไร จะได้รู้ว่า ต้นตอของปัญหาคืออะไร
เพื่อจะได้พุ่งเป้าเเก้ปัญหา ซึ่ง รมว.มท. ได้สั่งการ ให้แต่ละพื้นที่พยายามเข้าไปเเก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนให้ได้
มากที่สุดเท่าที่ได้ ประเด็นสาคัญที่สุดที่เราย้า คือ ต้องพิจารณาตัดสินใจ เเก้ไขปัญหาในพื้นที่ทันที เช่น เจอ 500
เเก้ได้ 200 อีก 300 แก้ไม่ได้ให้เเจ้งปัญหามาส่วนกลาง เพื่อจะได้ระดมกาลังแก้ไขปัญหากันต่อ
ในมุ ม นั ก ธุ ร กิ จ เขาอยากท า CSR 2 เรื่ อ งที่ ตั้ ง ใจอยากให้ ส าเร็ จ คื อ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่
12 สิงหาคม 2565 คือการแก้ไขปัญหา 2 เรื่อง คือ 1) คนไม่มีที่อยู่อาศัย 2) คนป่วยติดเตียงคนสูงอายุ เเต่ขาดทรัพย์
ในการดูเเล ให้เเจ้งความประสงค์ เพื่อจะไปคุยกับนักธุรกิจเครือข่าย/ตลาดหลักทรัพย์ ช่วยกันลงขันช่วยเหลือพี่น้อง
ที่ขาดโอกาส เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยน่าอยู่ เหมาะสม สุขลักษณะที่ดี ดังนั้น งบประมาณคาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา
สาหรับงบประมาณของเราอยู่บนหลักการ คือ ให้ใช้งบ Function ของเเต่ละหน่วย รมว.มท. ออกระเบียบว่า
ด้วยการใช้จ่ ายงบประมาณของ อปท. เพื่อช่ วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนในเขตพื้นที่ อปท. โดยให้จัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนไว้ที่ทาการของเเต่ละ อปท. ในเเง่ของงบประมาณ เราไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องขอ งปม.
จากรับ ท้องถิ่นอย่างเดียว หน่วยงานใดที่มีอานาจหน้าที่อยู่เเล้วก็ทาตามหน้าที่ เช่น พัฒนาฝีมือเเรงงาน ศึกษาธิการ
จังหวัด คนที่อยากฝึกอาชีพเกษตร ก็คือ กระทรวงเกษตร จะเห็นว่ า หากเป้าหมายชัดก็สามารถเเก้ไขปัญหาเเบบ
พุ่งเป้าสาเร็จได้ ในเเง่ของศักยภาพ เเต่ละจังหวัดพื้นที่ ก็ไม่เท่ากัน บางจังหวัดก็น่าเป็นห่วง ในที่นี้คือเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือในระดับจังหวัด ทุกปัญหา ผู้ว่าฯ นายอาเภอ เเก้ได้ เเต่ขาดทรัพยากร บางอย่างซึ่งหากติดปัญหาก็ให้เเจ้ง/
รายงานมายังกระทรวงจะได้ช่วยกันเเก้ไขปัญหา ซึ่งส่วนตัวผมมั่นใจว่า ท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอาเภอ จะเเก้ไขปัญหาได้
พิธีกร : มีการกาชับอย่างไรเพราะหลายนโยบายดีมาก หากนาไปปฏิบัติเเล้วไม่สามารถทาได้จะติดตามอย่างไร
ปมท. : ส าหรั บ การประเมิ น ผลการท างาน สภาพั ฒ น์ ฯ (third party) จะเป็ นคนมาตรวจติ ดตาม ประเมิ นผล
ในขณะเดี ย วกั น ได้ ซั กซ้ อมท าความเข้ าใจ โดย ท่ าน รมว.มท. ลงพื้ นที่ ไปชี้ เ เจงด้ ว ยตนเอง ซึ่ งเป็ นโอกาสดี
ในวาระ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย ในการทางานเพื่อสังคม
ช่วงที่ 2 เคลียร์คัดชัดเจน
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ : ข้อมูลปี 2562 พบว่า ในจังหวัดอานาจเจริญมีครัวเรือน
ยากจน 1,100 ครั วเรื อน ต้ นเหตุของปั ญหาความยากจนมาจาก การศึกษา อาชี พหลั ก และสภาพร่ างกาย คื อ
เป็ นผู้ สู งอายุ และผู้ ป่ ว ยติ ดเตี ย ง ซึ่ งพอได้ ส ารวจลึ กไปอี กพบว่ า ครั ว เรื อนที่ ยากจนจริ ง ๆ มี 368 ครั ว เรื อน
อีก 700 กว่าครัวเรื อนเป็ นครั วเรือนที่มีอาชีพ มีรายได้ พอช่วยเหลื อตัวเองได้ ใน 368 ครัวเรือนจัดว่าพัฒนาได้
144 ครัวเรือน และที่ต้องสงเคราะห์ อย่างเดียว เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา 182 ครัวเรือน
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และติดตามอย่ างต่อเนื่ อง ส่ วนครั วเรือนที่สามารถพัฒนาได้ พบว่า หากต้องการแก้ไขปั ญหาความยากจนจริง ๆ
เขาต้องการให้ภาครับเขาไปช่วยพัฒนาในด้านไหน และให้ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย
หลักการทางานใช้ 4ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และจะสร้างความยั่งยืนให้กั บเขาได้อย่างไร
สิ่งที่เราได้ 144 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ครัวเรือนมีความประสงค์ที่จะประกอบ
อาชีพ เลี้ยงปศุสัตว์ ค้าขาย หรือใช้ทักษะจักสาน ทาสิ่งทอ ตอนนี้ได้มีการจัดกลุ่มแล้ว และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
ได้เรียกให้ทุกส่วนมาหารือถึงแนวทางกันแล้ว โดยขับเคลื่อนในครอบครัวที่พัฒนาได้มีบัดดี้ คือ หัวหน้าส่วนราชการ
ภาคเอกชน ประธานหอการค้ า ประธานสภาอุ ตสาหกรรม คนเหล่ านี้ จะเข้าไปดู และหาแหล่ งเงินทุน เสริ มการ
ผลิตให้เขาได้ เพิ่มเรื่องการตลาด และวางแผนทาให้เขายั่งยืน โดยมีเป้าหมายทาให้จบภายใน 3 เดือน
พิธีกร : ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์อย่างเดียวมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เขายืนขึ้นด้วยลาแข้งตัวเองได้หรือไม่
ปมท. : ต้องเข้าใจก่อนว่า คนกลุ่มนี้มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนคนทั่วไป จึงต้องอาศัยการสงเคราะห์อย่างเดียว
ทีมชุดนี้ เราต้องดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากที่ได้แจ้งไว้ ว่า ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยได้ทาบันทึกข้อตกลงกับ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ประธานสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์ 5 ส หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งจะใช้วัดที่มีอยู่ทุกพื้นที่ และคณะสงฆ์มีความเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยเป็นกลไก
ซึ่งจะรอให้ พมจ. มาช่ วย ทั้ง 365 วันไม่ได้ ต้องอาศั ยหน่วยงานอื่น ๆ จิตอาสามาช่วยในลั กษณะที่เข้ ามาดูแล
ช่วยเหลือกัน เพื่อทาให้ 365 วันเป็น 365 วันที่มีคุณภาพ
พิธีกร : ได้มีการติดตามผลอย่างไรบ้าง
นายทวีป บุ ตรโพธิ์ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ : เบื้ องต้ นครัวเรื อนที่ พั ฒนาได้ จะให้ ท าบั ญชี ครัวเรื อน
ทุกครั วเรื อน เพื่อให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้การควบคุ มรายจ่ าย และจะให้ เกษตรช่วยปลู กผั ก เพื่อบริโภคและ
ลดรายจ่าย หรือถ้าเขามีพื้นที่ ก็ให้เลี้ยงไก่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยซื้อไก่ซื้อลูกปลาให้เขา ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีการ
เชิ ญให้ มาร่ วมงานและดูแลเป็ นบั ดดี้ของครั วเรื อนด้วย ส าหรั บผู้ ป่ วยติ ดเตี ยงหรือต้องการรถเข็น Wheelchair
เพื่อให้ได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้อุดอู้อยู่แต่ในห้อง ต้องขอบคุณท่าน ปมท. ที่ให้โอกาสคนเหล่านี้
จังหวัดอานาจเจริญนากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ไปทางานที่วัดด้วย กวาดลานวัด เพื่อให้เขามีกิจกรรมทางสังคม
หรือบางครั้งมีอาหารไว้รับประทาน และทาให้เขามีคุณค่าด้วย 30 กันยายน 2565 จังหวัดอานาจเจริญ ก็จะสามารถ
ทาได้ ตามเป้าหมายซึ่งจะประเมินผลในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 และดูความยั่งยืนตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ปมท. : ขอให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดอ านาจเจริ ญ ช่ วย Re-X ray ด้วย เพราะนัยยะเบื้องต้ นมาจาก TP MAP
เราจะต้ องสารวจให้ครบ เพื่อที่ จะไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลัง ที่ตอนแรกได้คุ ย ผวจ.อจ. ถือเป็นตัวอย่างข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาไม่ได้หวังความดีความชอบอีกแล้ว เพราะท่านจะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม
2565 ซึ่งจะเห็นว่าจิตวิญญาณของท่านผู้ว่าฯ เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้พี่น้องประชาชน และ
ผมมั่ น ใจว่ า คนไทยที่ มี ความแข็ งแรงก็ มี จิ ตใจที่ อยากจะช่ วยเหลื อคนไทยด้ วยกั น สิ่ งนี้ จะเป็ นเครื่ องยื นยั นว่ า
เราไม่ได้ทากันเล่น ๆ เราทาจริงจัง ผมว่าจะขอโล่รางวัลให้ผู้ว่าฯ ที่ช่วยให้โครงการนี้สาเร็จ เอาไว้เป็นเครื่องหมาย
แสดงความภาคภูมิใจ เอาไว้อวดลูกหลาน
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ : งานแก้ไขปัญหาความยากจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ ง ต้องบู รณาการทางานร่วมกันทุกภาคส่ วน ที่ส าคัญที่สุ ดครัวเรือนยากจนต้องพร้อม
ที่จะลุกขึ้นมาสู้ ทางานร่วมกันกับภาครับและภาคเอกชน จึงจะทาให้งานนี้สาเร็จ ทุกคนต้องช่วยกัน
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ยาไทย และยาฝรั่ง
 ยาฝรั่ง Quick Wing ปวดหัวกินยาแก้ปวด เป็นการแก้ไปตามอาการ ซึ่งบางทีต้องหาคนอื่นมาช่วย ไม่มีบ้าน
ช่วยกันมาสร้างบ้าน แต่หากสร้างแล้วไม่รู้จักรักษาบ้านก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี ยาไทยจึงต้องตามมา
 ยาไทย ท าให้ คนพึ่ ง พาตั ว เองได้ รู้ จั ก น้ อมน าแนวทางพระราชด าริ ของสมเด็ จพระกนิ ษบาธิ ราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ซึ่งเป็นการที่เจ้าตัวต้องทา เราต้องใช้ 4ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) ซื้อพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ไก่ ทาบ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา คนที่มีใจมุ่งมั่น เราก็จะเสริมทักษะเพื่อให้เขาเรียนรู้ ให้สานักงานเกษตร
มาช่วยสอน วิธีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ รู้จักเก็บเมล็ดพันธุ์ ขยายพันธุ์ พึ่งพาตัวเอง ซึ่งจะทาให้เขาช่วยตัวเองได้
ประกอบกับความดูแลของคนในชุมชน สิ่งนี้ก็จะทาให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ปัจจัย 4 นอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยและของกินแล้วคือเรื่องเครื่องนุ่งห่ม ที่น้อมนาพระราชดาริของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย งดใช้สีเคมีในการย้อมผ้า และหันมาผลิต
วัตถุดิบที่จะใช้ผลิตผ้า เช่น ปลูกฝ้าย ปลูกหม่อน และเลี้ยงไหม ปลูกต้นไม้ที่สามารถนาไปใช้ทาเป็นสีย้อมผ้าให้มากขึ้น
เพื่อลดการเกิดของเสีย ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถขยายผล ทาให้เป็นอาชีพเสริม ต้องช่วยกันสวมใส่ผ้าไทย
ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง ถือว่าคนไทยโชคดี
พิธีกร : อะไรเป็นส่วนสาคัญที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ปมท. : ผู้ ที่ น านโยบายมาสู่ เ รา มี ค วามตั้ ง ใจจริ ง ตั้ ง แต่ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั บ มนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรรณ รองนายกรับมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รับมนตรรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ท่านรับมนตรีกระทรวงอื่น ๆ ทุกกระทรวง ทุกท่านมีความตั้งใจจริงที่อยากเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคนไทย ในเชิงผู้ปฏิบัติ
ของแต่ ล ะกระทรวง ไปจนถึ งผู้ ปฏิ บั ติ ในระดั บพื้ นที่ ทุ กท่ านเต็ มที่ มาก และมี จิ ตใจที่ เข้ มแข็ ง เป็ นข้ าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะนานโยบายของรับบาลไปสู่การปฏิบัติ ทุกคนมีอุดมการณ์
มีความมุ่งมั่น อยากเห็นสิ่งที่ดี ที่ผมเรียกว่า Change for Good ให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้ ทาให้ คุณภาพชีวิตของ
น้ องประชาชนดี ยิ่ งขึ้ น ซึ่ งทั ศนคติที่ ดี เหล่ านี้ จะส่ งผลท าให้ เราน าความรู้ ความสามารถ พั นธมิ ตรที่อยู่ ในพื้ นที่
เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้นาศาสนา นักวิชาการ ผู้นาชุมชน
ภายใต้การนาทัพของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ ผมมั่นใจว่าทุกคน สามารถช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชน
ให้ มี คุณภาพชี วิตที่ ดี ให้ มีโอกาสเข้าถึงบริ การของรั บ มีบัตรประชาชน มีทะเบียนบ้าน มี บั ตรสวัสดิการแห่ งรั บ
บัตรผู้สู งอายุ บั ตรคนพิการ ช่วยทาให้ พี่น้ องคนไทยทุกครัวเรื อนมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุ ขลั กษณะและมั่นคงแข็งแรง
กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีคนดูแลช่วยเหลือ มีเครื่องมือสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิต
ที่บอกว่าคนพิการมีวีลแชร์ ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้าง เป็นต้น เราจะสามารถมีเครือข่ายชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง
ปลุ กจิ ตวิญญาณแห่ งความเป็ นไทยกลั บคืนมา คือความเมตตา เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ มีจิตอาสา เสียสละ ไม่นิ่งดูดาย
กับคนอื่นในสังคม
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