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    24 กุมภาพนัธ 2549 

เร่ือง  แจงแนวทางการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ชุด 
 
  ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหการแกไขปญหาความยากจนเปนปญหาเรงดวนที่ตองการ
รวมพลังทุกภาคสวนในสังคมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 
องคการพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนมารวมบูรณาการแกไขปญหารวมกัน โดยกําหนดเปน
ยุทธศาสตรสําคัญที่จะขจัดความยากจนใหหมดสิ้นไปภายในป พ.ศ. 2551 โดยนําปรัชญาพระราชทาน 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางหลักในการดําเนินงานภายใตหลักการ การลดรายจาย สรางรายได 
ขยายโอกาส ใหแกประชาชนบนพื้นฐานความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน
สําคัญที่จะทําใหการแกปญหาความยากจนประสบความสําเร็จโดยเร็ว จึงขอใหจังหวัดแจงแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  1. หลักการดําเนินงาน 
   การแกปญหาความยากจนเปนภารกิจสําคัญของชาติ โดยมีศูนยอํานวยการ
ตอสูเพื ่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
จังหวัด (ศตจ. จ.) และศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากอําเภอ/กิ่งอําเภอ (ศตจ. อ. /กิ่ง อ.) 
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เป นองคกรรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแตละระดับโดยมีผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ รับผิดชอบการดําเนินงานในระดับจังหวัด อําเภอ 
กิ่งอําเภอตามลําดับ ในการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จึงขอใหพิจารณาใหความรวมมือกับจังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ดังนี้ 
   1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง มีหลักการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
    (1) นําขอมูลการจดทะเบียนปญหาความยากจนของศูนยอํานวยการ
หรือศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด อําเภอ / กิ่งอําเภอ มาจัดทําเปนฐานขอมูล
ขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกําหนดบุคคล/ครัวเรือนเปาหมายในการแกไขปญหา 
โดยประสานกับจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหการแกไขปญหามีความสอดคลองกัน 
    (2) นําปญหา ความตองการจากแผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการไดเองมาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและจัดทํา
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    (3) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนดําเนินการแลวใหรวบรวม
ขอมูลสงใหจังหวัด อําเภอ / กิ่งอําเภอ เพื่อเปนการประสานงานและแจงผลความกาวหนาและ
ความสําเร็จใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
   1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานสนับสนุน มีหลักการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
    (1) ใหการสนับสนุนหรือรวมดําเนินการกับศูนยอํานวยการหรือ 
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด อําเภอ / กิ่งอําเภอ ในเรื่องที่กําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของศูนยอํานวยการ หรือศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ เชน การจัดชุดปฏิบัติการคาราวานแกจน เปนตน 
    (2) สนับสนุนหรือรวมมือกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนิน
กิจกรรมการแกปญหาความยากจนในพื้นที่ เชน การจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดที่ดินทํากินใหประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือจัดการใหมี
แสงสวาง การจัดเก็บขยะสําหรับโครงการบานเอื้ออาทรของการเคหะแหงชาติ เปนตน 
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    (3) สนับสนุนหรือรวมดําเนินการกับศูนยอํานวยการหรือศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) องคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน 
และภาคเอกชน เชนการจัดทําแผนชุมชน โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชน หรือโครงการบานมั่นคง 
เปนตน 
  2. แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 
   2.1 ดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 
    (1) การลดรายจาย ดวยการสงเสริมใหประชาชนลดรายจายในการ
ดํารงชีวิต โดย 
     (1.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน 
      - สงเสริมใหประชาชนมีการดํารงคชีวิตแบบพอเพียง เชน 

การใหประชนจัดทําสมุดบันทึกรายรับ – รายจาย ครัวเรือน 
เพื่อลดรายจายที่ไมจําเปนในครัวเรือน 

      - สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 โดยแบงที่ดินทํา
ไรนาสวนผสมเลี้ยงเปด ไก ปลา เพื่อใหมีผลผลิตในการ
เล้ียงครัวเรือนกอนและนําสวนที่เหลือสงขายในชุมชน
และนอกชุมชน หรือการสงเสริมการปลูกพืชผัก สวนครัว
บริเวณบานเพื่อลดคาใชจายในการดํารงคชีวิตประจําวัน 

      - สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีแทนปุยเคมีในภาค
การเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตและเสริมสรางสุขภาพ
อานามัยใหกับประชาชน 

      - สงเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก (3 –5 ป) เขารับการดูแลและ
ไดรับการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางทั่วถึงเพื่อแบงเบาภาระและลดคาใชจาย
ในการเลี้ยงดูเด็กใหกับประชาชน 
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     (1.2) ระดับชุมชน 
      - สงเสริมการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ คนและงบประมาณ  กอสรางปรับปรุง
แหลงน้ําใหแกเกษตรกร เชน ขุดบอน้ําตื้น บอบาดาล 
การขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ สระน้ํา การจัดทําฝายตนน้ํา 
หรือการจัดทําฝายกั้นน้ําตามแหลงน้ําตางๆ 

     - สงเสริมใหกลุมเกษตรกรดําเนินกิจกรรมเพื่อลดตนทุน
การทําการเกษตร เชน จัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย 
การสรางลานตากขาวชุมชน 

      - สงเสริมการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาที่จําเปนในการ
ดํารงคชีวิตประจําวันเพื่อใชในชุมชน เชน กลุมผลิต
น้ํายาลางจาน  สบู  ยาสระผม  โดยองคกรปกครอง 
สวนทองถิ ่นรณรงคสรางจิตสํานึก  และคานิยมให
ประชาชนใช สินค าที่ ผ ลิตในชุมชนเพื่ อให ธุรกิ จ
หมุนเวียนอยูในชุมชนอยางสมดุลทั้งในดานปริมาณ
สินคาและความต องการของผู บร ิโภคและหากมี 
ความตองการจากตลาดภายนอกก็จะเปนการเพิ่มรายได
ใหกับชุมชน 

    (2)  การเพิ่มรายได ดวยการสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ 
    (2.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน 
      - สํารวจความตองการในการประกอบอาชีพของประชาชน

และความตองการสินคาทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
เพื่อจัดการฝกอบรมความรูวิชาชีพในแตละดานให
สอดคลองกับปริมาณความตองการสินคาในชุมชน 
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      - การจัดหาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ สําหรับผูมี
ฝมือในแตละดานที่มีฐานะยากจน ใหสามารถประกอบ
อาชีพที่ชวยเหลือตนเองได 

      - การใหประชาชนรับงานจากสถานประกอบการในพื้นที่
ซึ ่งตองใชแรงงานประชาชนและเครือขายการผลิต 
โดยประชาชนสามารถนําวัตถุดิบหรือวัสดุไปประกอบ 
การผลิตนอกโรงงานหรือบานพักอาศัยของตนเอง และ
ใหโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการจางหรือ
รับซื้อผลิตภัณฑจากประชาชน 

     (2.2) ระดับชุมชน 
      - สงเสริมกลุมอาชีพที่มีการผลิตที่เกื้อกูลกัน เชน กลุม

เล้ียงไหมและกลุมทอผาไหม 
      - การสงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพที่ตอบสนองตอ

ตลาดในทองถ่ินเชน  การตัดเย็บชุดนักเรียนใหกับ
โรงเรียนในทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดหาสถานที่ประกอบการและสนับสนุนเครื่องมือการ
ตัดเย็บ 

      - การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใหประชาชนรวมตัวกัน
ในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เอื้อตอการประกอบ
อาชีพ เชน การจัดตั้งโรงสีชุมชนในพื้นที่ที่ประชาชน 
ทํานา เพื่อนําขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารขายในชุมชน
และตลาดนอกชุมชน  การจัดตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่ม
ชุมชนเพื ่อขายใหกับคนในชุมชนและนอกชุมชน 
การสงเสริมใหชุมชนนําขยะอินทรียมาจัดทําเปนปุยหมัก 
ปุยชีวภาพ เพื่อขายในชุมชนและนอกชุมชน 
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      - การสงเสริมการตลาดและการแลกเปลี่ยนสินคา โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเชื่อมโยงเครือขายสินคากับ
ทองถ่ินอื่นเชน การนําสินคาไปวางจําหนายในราน
จําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑขององคการ
บริหารสวนจังหวัด รานจําหนายสินคาของหนวยงานอื่น
หรือเอกชน โดยใหองคกรบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด
เปนเครือขายเชื ่อมโยงทั ้งในดานขอมูลสินคา และ 
ความตองการสินคาเพื่อใหสินคาของชุมชนสามารถ
ผลิตและจําหนายไดตรงตามความตองการ การติดตอ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นเพื่อใหเกิดการซื้อขาย
สินคาในลักษณะของการแลกเปลี่ยน เชน สงขาวสารของ
โรงสีชุมชนไปแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นๆ 

      - การสงเสริมการตลาดสินคาดวยอินเตอรเน็ตตําบล โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารายการสินคาของ
ชุมชน และสถานที่ติดตอกับผูประกอบการในเว็บไซด
ของทองถ่ิน 

    (3) การขยายโอกาส ดวยการดําเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให
ประชาชนไดเขาถึงปจจัยในการประกอบอาชีพ 
      (3.1)  ระดับบุคคลและครัวเรือน 
      - การแปลงสินทรัพยเปนทุน  โดยองคกรปกครอง

สวนทอง ถิ ่นที่มีความพรอมการขยายผลโครงการ 
แปลงสินทรัพยเปนทุนโดยกําหนดพื้นที่ผอนผันเพิ่มเติม 
เชน ตลาดสาธารณะ ทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ
ของสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ที ่ยินยอมใหเขาไป 
จัดระเบียบและดําเนินการใหการรับรองแผงคาเพื่อให
ผูค าสามารถนํ าไปกู เ งินจากสถาบันการเงินและ
ดําเนินการจัดการประชุมหรืออบรมผูจําหนายสินคาใน
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พื้นที่ผอนผันเพื่อใหมีความรูในการประกอบอาชีพและ
การเพื่อคุณภาพสินคาซึ่งจะสรางใหเกิดความมั่นคง 
ในการประกอบอาชีพ 

     (3.2) ระดับชุมชน 
      - การจัดการที่ดินทํากิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ปฏิบัติตามขั้นตอนของการใชประโยชนที่ดินในที่
สาธารณะ ที่ดินจากผูบริจาค ที่ดินจากหนวยงานของรัฐ 
เชนที่ราชพัสดุ การรถไฟ หรือที่เอกชนเพื่อใหประชาชน
เขาทํากินรวมกัน 

      - การสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตหรือการจางงาน เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง 

   2.2  ดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางดานสังคมเปนการดําเนินเพื่อสราง
ภูมิคุมกันที่พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ รวมทําการสรางความมั่นคง 
ในการดําเนินชีวิตโดยดําเนินการ ดังนี้ 
    (1) การรณรงคใหประชาชน ลด ละเลิก อบายมุข และคานิยมที่ไมจําเปน
ทางสังคมเชน การพนัน หรือ การเสพของมึนเมาและคานิยมในการจัดงานที่แขงขันกัน เชน 
งานฉลองตําแหนง งานวันเกิด งานบวช งานแตงงาน งานศพ 
    (2) การแกปญหายาเสพติด ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด โดยการนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา การแกไขปญหา หมูบาน/ ชุมชน 
ที่ยังมีปญหายาเสพติดตามกระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง การพัฒนาหมูบาน/ ชุมชน ที่มีความ
เขมแข็งใหสามารถเปนแบบหมูบานชุมชนอื่น โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการ
หรือจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ) อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ ( ศตส.อ./กิ่ง อ.) 
    (3) จัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการกอสราง จัดหาซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชน 
ผูมีรายไดนอย ผูพิการ ผูสูงอายุ ในลักษณะใหเปลาสําหรับผูที่ประชาชนเห็นวาไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได หรือดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัยแลว ใหผูมีรายไดนอยเชาอยูอาศัยระยะยาว
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ราคาถูก หรือกอสรางบานราคาถูกใหเชาซื้อและผอนชําระระยะยาว หรือกอสรางบานราคาถูกให
ประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีที่ดินเปนของตนเอง โดยการผอนชําระระยะยาว 10-15 ป กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือสถาบันการเงิน 
    (4) จัดหาอุปกรณดํารงชีพสําหรับผูพิการ เชน รถเข็น ไมค้ํา หรือ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพใหพิจารณาจัดหาอุปกรณตางๆ เพื่อใหบุคคลเหลานี้สามารถ
ดํารงชีวิตอยูและประกอบอาชีพได 
    (5) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย โรค
เอดส ที่มีรายไดไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิตหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดใหพิจารณาดําเนินการเพื่อใหไดรับเบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุน
ที่ไดรับการจัดสรรหรืองบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
    (6) กรณีที่ครัวเรือนที่ยากจนและยังตองมีภาระดูแลคนพิการหรือ
ผูสูงอายุ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแบงเบาภาระคาใชจาย โดยพิจารณาใหทุนการศึกษา
หรือประสานหนวยงานเพื่อใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในครอบครัวดังกลาวและจัดหาอาชีพ
หรือดําเนินกิจการที่เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนนั้น 
    (7) องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการจัดตั้ง
กองทุนหรืองบประมาณตั้งกองทุนเพื่อการจัดสวัสดิการใหแกเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูปวย
โรคเอดส  
  3 ระยะเวลาดําเนินการ 
   ในการดําเนินการแกไขปญหาความยากจน จําเปนตองสรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชนวา ปญหาความยากจนสามารถแกไขไดจึงกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
     3.1  ป 2549 เปนระยะเรงดวนและเปนชวงมหามงคลเฉลิมฉลองสิริราช
สมบัติครอบ 60 ป ใหองคกรการปกครองสวนทองถ่ินรวมใจกันแกไขปญหาที่เปนความจําเปน
เรงดวนใหกับประชาชนในระดับบุคคลและครัวเรือน เชน ปญหาที่อยูอาศัย ดูแลเด็ก คนชรา 
คนพิการและผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได การสรางรายไดใหกับคนยากจนใหเพียงพอ 
ตอการดํารงชีพ การปลูกฝงความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
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   3.2  ป 2550 - 2551 เปนระยะสรางความมั่นคงยั่งยืน ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินสงเสริมรักษาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ใหชุมชนมีแผนชุมชน แผนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง มีแผนพัฒนาและเพิ่มรายไดและนําแผนไปสูการปฏิบัติโดยชุมชนและองคกร
การปกครองสวนทองถ่ิน 
  4 การนําแผนสูการปฏิบัติ 
   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณ โดยประสานงานกับจังหวัด 
อําเภอ กิ่งอําเภอ เพื่อกําหนดกิจกรรมเพื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการสนับสนุนในระยะ
ยาวตอไป 
  5  งบประมาณในการดําเนินการ 
    ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ
แกไขปญหาความยากจน ทั้งในเรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมี
แนวทาง ดังนี้ 
   5.1 ใหพิจารณาทั้งงบประมาณในรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําป 2549 โดยกําหนดงบประมาณแกไขปญหาความยากจน แยกตามหมวดรายจาย
ตางๆ โดยคํานวณถึงสัดสวนงบประมาณการแกไขปญหาความยากจนใหมากกวารายจายประเภท
อ่ืนที่สามารถ รอการดําเนินการไวกอนได 
    5.2 ใหพิจารณาโดย แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 2549 
รายการที่ยังไมมีความจําเปนตองใชจายใหเพิ่มจํานวนรายการที่ตองสนับสนุน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
   5.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2548 
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  6  การติดตามและรายงานผล 
   ใหจังหวัดติดตามใหคําแนะนําการดําเนินงานใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและรายงานผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานให
กระทรวงมหาดไทยเปนประจําภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามแบบรายงานที่สงมาพรอมนี้ หากมี
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหแจงกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ)  สมชาย สุนทรวัฒน 
  (นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
 รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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