สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี
..........................................

1. ความเป็นมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบั บแรกของประเทศไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย คือ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ด้วยการใช้ข้อมูลเป็นฐาน และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางสานพลังประชารัฐ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา
ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ที่ มี ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธาน ได้ ม อบหมายให้ ก รมพั ฒ นาชุ ม ชนในฐานะเลขานุ ก าร พชช.
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่ บ้าน (กชช. 2ค) ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และสนับสนุนให้ทุ กภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด นําข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและเป็นระบบ
พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
จังหวัดปทุมธานีได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 - 2565 ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
“ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”เป็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภายใต้ 3 พั นธกิจ ประกอบด้วย 1) อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 2) เพิ่มขีดความสามารถและ
ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และ
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
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(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
(TPMAP) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมสภาพปัญหา
และบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 พบว่า
จังหวัดปทุมธานีมีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. จํานวน 28 ข้อ ซึ่งส่งผลต่อการก้าวไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงได้ให้ความสําคัญกับการดูแล บําบัดทุกข์ บํารุงสุข
และแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้แก่ครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสําคัญกับ
การนําข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่
กับวาระการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีเมืองคุณภาพ “Quality Pathumthani 2020”ด้วยการสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา นําข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ/
ขับเคลื่อนงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดปทุมธานี ประจําปี 2563

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี 2562
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต
2.3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

3. กระบวนการขับเคลื่อน
จังหวัดปทุมธานีได้ให้ความสําคัญ กับการบําบั ดทุกข์ บํารุงสุข และแก้ไขปัญ หาคุณ ภาพชีวิตให้ แก่
ประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งให้ความสําคัญกับ
การนําข้อมูลเพื่อการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีกระบวนการ
ขับเคลื่อน ดังนี้
1) ประชุมหารือการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือการบูรณาการ
แผนงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยมี
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ของประชาชน และเป็ น เจ้าภาพหลั ก - เจ้าภาพร่วม
ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 15
หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุ ม ธานี ไ ด้ ม อบหมายให้ ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี (นายชาธิป รุจ นเสรี ) เป็ น ประธาน โดยที่
ประชุมเห็นชอบให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และให้จัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เพื่ อให้ เป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน
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ซึ่งที่ประชุมกําหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในที่ประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานี
ประจําเดือนมกราคม 2563

2)จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ได้ ม อบหมายให้ สํ า นั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด ปทุ ม ธานี ในฐานะ
เลขานุการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี เพื่ออนุมัติดําเนินการจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา แจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 30 หน่วยงาน
3) จังหวัดปทุมธานีได้จัดทําแผนงาน/กระบวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ภาพ Model การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/จัดทําฐานข้อมูลครัวเรือที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นขั้นพื้นฐาน
(จปฐ.), ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค), ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
(TPMAP) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้ น ตอนที่ 2 จัด ทํ าบั นทึ กข้อ ตกลงว่าด้ วยความร่วมมื อ (MOU) โครงการพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กับ หน่ วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ทั้ง 30 หน่วยงาน
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ขั้ น ตอนที่ 3 หน่ วยงานราชการ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น สถาบั น การศึ กษา
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล พร้อมทั้งสํารวจความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายด้วยปฏิบัติการ 4ท
(ทัศนะ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามภารกิจ/งบประมาณของหน่วยงาน
โดยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย
ขั้ น ตอนที่ 4 หน่ วยงานราชการ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น สถาบั น การศึ กษา
รายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ในภาพรวมทุก 2 เดือน และคณะกรรมการและคณะทํางาน
บูรณาการติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ และประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
4) จังหวัด ปทุ มธานีดําเนิ นการจั ด ประชุม ซั ก ซ้อมหน่ วยงานที่ จะร่วมโครงการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง
พัฒ นาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงาน และ
ขั้นตอนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU)

ภาพการประชุมซักซ้อมหน่วยงานที่จะร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี
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5) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย
5.1 ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี
5.2 สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
5.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
5.4 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
5.5 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
5.6 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
5.7 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
5.8 สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
5.9 สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
5.10 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
5.11 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
5.12 สํานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
5.13 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
5.14 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5.15สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
5.16 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
5.17 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
5.18 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
5.19 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
5.21 เทศบาลนครรังสิต
5.22 เทศบาลเมืองปทุมธานี
5.23 เทศบาลเมืองบางคูวัด
5.24 เทศบาลเมืองคลองหลวง
5.25 เทศบาลเมืองท่าโขลง
5.26 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
5.27 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
5.28 เทศบาลเมืองคูคต
5.29 เทศบาลเมืองลําสามแก้ว
5.30 เทศบาลเมืองลาดสวาย
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ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี
6. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี แจ้ง
แผนการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีทราบ

7. หน่ ว ยงานที่ เข้ า ร่ว มโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
รายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนตามแผนปฏิบัติการ ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีทราบ
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4. ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน/ภารกิจของหน่วยงาน ในการ
แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมเด่น ดังนี้
 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
1) กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย การรับมือสาธารณภัยและการป้องกัน
อุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี

2) กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
1) กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี

8

2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
1) กิจกรรมการน้อมนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
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2) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นาโมเดล”
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3) กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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4) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
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5) กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ นที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ จปฐ. (มอบเมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก ปั จ จั ย ในการ
ดํารงชีวิต และสํารวจความต้องการเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

6) กิจกรรมป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 2019)
ผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี
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2) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

3) กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019) และจัดทํา
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองของประชาชน
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4) กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุม การแพร่ การระงับ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019)

16

 เทศบาลเมืองบางคูวัด
1) กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฝึกอบรม การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)
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 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
1) กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 2019) และการจัดทํา
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดําเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและ
มีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง นําไปสู่การพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมี คุณภาพชีวิตและรายได้ที่ เพิ่มขึ้น โดย
ดําเนินการในพื้นที่ 4 อําเภอ 10 ตําบล ประกอบด้วย
1) อําเภอลาดหลุมแก้ว ตําบลคูขวาง ตําบลระแหง ตําบลคูบางหลวง ตําบลบ่อเงิน
และตําบลหน้าไม้
2) อําเภอสามโคก ตําบลบ้านงิ้ว ตําบลคลองควาย
3) อําเภอหนองเสือ ตําบลบึงชําอ้อ ตําบลศาลาครุ
4) อําเภอคลองหลวง ตําบลคลองห้า
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5. ผลสําเร็จของโครงการ
ผลจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพินิจ บุญเลิศ) ได้อนุมัติให้จังหวัดปทุมธานีดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ประกอบด้วย ข้อมูลความจําเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ข้อมูลจากระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานในการให้
ความช่วยเหลือ และพัฒนาความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของครัวเรือนอย่างแท้จริง และถึงแม้ทุกหน่วยงานจะมีภารกิจและบทบาทต่างกัน แต่ทุกหน่วยงานมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้ดีขึ้น ประกอบกับ การ
กําหนดวาระการพัฒนาจังหวัด ปทุมธานีเมืองคุณภาพ “Quality PathumThani 2020” ทําให้การพัฒนา
จังหวัดปทุมธานีมีทิศทางในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนที่ชัดเจน ด้วยการสร้างโอกาสในการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจระดับพื้นที่ สามารถสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้
1) หน่วยงานมีการนําข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา ไปใช้ในการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
2) ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความต้องการและพร้อมที่จะรับการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตาม
ปฏิบัติการ 4ท คือ
ท ๑ : ร่วมกันพิจารณา ทัศนะ ต่อชีวิต ต่อการงาน เพื่อปรับทัศนคติ ให้พร้อมที่จะ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
ท ๒ : ร่วมกันศึกษา ทักษะ ฝีมือแรงงาน เพื่อค้นหาฝีมือแรงงานหรือความถนัดใน
อาชีพ
ท ๓ : ร่วมกันประเมิน ทรัพยากร ที่ดิน ปัจจัยการผลิต บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีโดย
การบูรณาการทรัพยากรของครัวเรือน ชุมชน กลุ่ม กองทุน ท้องถิ่น และส่วนราชการ
ท ๔ : ร่วมกันวิเคราะห์ ตัดสินใจ สรุป หาทางออก (แนวทางแก้ปัญหา)
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
4) มี ก ารบู ร ณาการการทํ างานของหน่ ว ยงานราชการภายในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ จํานวน 30 หน่วยงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี

6. ปัญหา อุปสรรค
1) สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรน่ า (COVID - 2019) ทํ าให้ ห น่ วยงานไม่
สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดได้
๒) ระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการมีจํากัด บางกิจกรรมต้องใช้เวลาจึงเห็นผล
3) ครัวเรือนเป้าหมาย ไม่เห็นความสําคัญ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงาน เนื่องจากรู้สึกว่า
เป็นเรื่องยุ่งยาก และไม่อยากให้มีใครไปวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัว
4) การบูรณาการความช่วยเหลือของหน่วยงาน ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุม เนื่องจาก
หน่วยงานมีข้อจํากัดด้านการใช้งบประมาณ และภารกิจ
5) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการโดยเฉพาะ ต้องพึ่งพางบประมาณปกติของหน่วยงาน
ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณดังกล่าวหน่วยงานมีแผนการใช้อยู่แล้ว
6) ครัวเรือนเป้าหมาย ยังไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ไม่เปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมส่วนตัว เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน เล่นหวย เป็นต้น
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7) ครัวเรือนเป้าหมาย มีข้อจํากัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น มีภาระหนี้สินเดิม ไม่มีที่ทํากิน ไม่มี
เงินทุนประกอบอาชีพ ขาดความรู้ และทักษะ เป็นต้น

7. ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนมีกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือนดัวย
ตนเอง โดยมีชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสนับสนุนด้านความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ตรงตามความต้องการ
ให้เพียงพอและต่อเนื่อง
2) ควรมี งบประมาณสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น โครงการอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เฝ้ าระวั งและช่ วยเหลื อ ให้
ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
3) ควรสนั บสนุนงบประมาณให้หน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามโครงการโดยเฉพาะ เพื่อให้ ตรงกั บ
ภารกิจของหน่วยงาน ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถใช้งบประมาณได้
ตรงตามความต้องการของครัวเรือนมากที่สุด
4) การดูแลครัวเรือนเป้าหมาย ประเภทที่ต้องสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ ซึ่งไม่มี
ศักยภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเอง ควรมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอต่อการดํารงชีพ
------------------------------------------

