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4. นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ นายช่างสารวจอาวุโส
คณะทางาน
สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
5.นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ
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ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง เพื่อทราบ
กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือที่ กค 0305/ว 8 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีฐานะยากจน
โดยให้จังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อ
ประกอบการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและมีฐานะยากจนตามมาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือที่กรมธนารักษ์กาหนด ดังนี้
1)กรณีประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งไม่สามารถประกอบการเกษตร หรือหากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย
จากปัญหาภัยแล้ง เมื่อจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง โดยครอบคลุมที่ราชพัสดุ
ด้วย ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี (ที่ประสบภัย) กรณีที่ผู้เช่าได้ชาระค่าเช่า
ที่ดินราชพัสดุไปแล้ว ให้นาค่าเช่าดังกล่าวไปเป็นค่าเช่าในปีถัดไปได้
2)กรณีที่มีฐานะยากจน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งมีฐานะยากจนให้
ยกเว้นการเก็บค่าเช่าปี 2559 เป็นเวลา 1 ปี และหากผู้เช่าดังกล่าวมีการค้างชาระค่าเช่า
ให้จังหวัดพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าที่ค้างชาระนั้นด้วย โดยขอให้จังหวัดแต่งตั้ง
/คณะทางาน...

-2คณะทางานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น เพื่อตรวจสอบและพิจารณากาหนด
คุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีฐานะยากจนที่จะได้ รับความช่วยเหลือตามมาตรการ
ดังกล่าว และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการให้ความช่วยเหลือต่อไป
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมไม่อยู่ในประกาศเป็นเขตภัยแล้ง จึงไม่ต้องพิจารณากรณีผู้เช่า
ที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดคุณสมบัติผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของกรมธนารักษ์

นางรัตนา สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นทีน่ ครปฐม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมธนารักษ์ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
มาให้ โดยให้ แต่ล ะจั งหวัดหาหลั กเกณฑ์ตามที่เห็ น สมควรและมีค วามเหมาะสมในการ
ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ เช่า และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดการกาหนดหลักเกณฑ์ความยากจน

นางศิริ กาปั่นทอง
ชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดความยากจน ได้แก่
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
1.การวัดความยากจนเชิงสมบูรณ์ เป็นการกาหนดระดับความยากจนโดยคานวณ

ความต้องการขั้นพื้นฐานในการดารงชีพออกมาเป็นตัวเงิน ซึ่งกาหนดปริมาณเงินหรือรายได้
ขั้นต่าที่คนเราจะสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
2.การวัดความยากจนเชิงเปรียบเทียบ ตามระดับรายได้ต่าง ๆ ของประชากร
แต่ละกลุ่ม
3.การวัดความยากจนโดยใช้ข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) โดยเน้นคุณภาพชีวิต
ที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่าไว้ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดทา ทั้งนี้
จังหวัดนครปฐม ไม่ตกเกณฑ์ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน หมายถึง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามเกณฑ์ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน
น.ส.ชวนชม จันทะวงษ์
ชี้แจงว่าในส่วนของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะกาหนดสิทธิ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของแต่ละบุคคลตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มีการกาหนดการให้ ความช่วยเหลือแต่ละ
ของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ประเภท เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการเบี้ยยังชีพสาหรับผู้พิการ
และคนชรา โดยเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะลงพื้นที่ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ตามแต่ละพื้นที่ โดยจะพิจารณาจากรายได้ทั้งหมด
ของคนในครอบครั ว หารด้ ว ยจ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว แล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น เดื อ นละ
3,000 บาทและให้ดูภาระพึ่งพิงของแต่ละครอบครัว สภาพที่อยู่อาศัย ช า รุ ด ท รุ ด โ ท ร ม
เพีย งใด แต่จ ะต้องมีการลงทะเบียนขอรับสิ ทธิและมีท้องถิ่นรับรองว่าสมควรได้รับการ
ช่วยเหลือ
/นางรัตนา...
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นางรัตนา สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

แจ้ ง ว่ า เนื่ อ งจากกรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ก าหนดให้ ย กเว้ น ค่ า เช่ า ค้ า งช าระให้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า ที่
ยากจนด้ ว ย และตามข้ อ เท็ จ จริ ง ในปั จ จุ บั น มี ผู้ เ ช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เ พื่ อ อยู่ อ าศั ย บางราย
มีการค้างชาระค่าเช่า จึง เห็ นควรให้ นาข้อมูล การค้างชาระค่าเช่าประกอบการพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ด้วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้กาหนดหลักเกณฑ์ของผู้มีฐานะ
ยากจนที่สมควรให้ความช่วยเหลือจะต้องมีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน มีค่าเช่าค้าง
ชาระ ไม่ต่ากว่า 3 ปี และต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นาชุมชนรับรองว่าเป็นผู้มี
ฐานะยากจนจริง

ระเบียบวาระที่ 4

การตรวจสอบผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจน

นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ชานาญการ

ชี้แจงผลการตรวจสอบผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนเบื้องต้นในพื้นที่
อาเภอกาแพงแสน ซึ่งมีค่าเช่าค้างชาระ มีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด สภาพทีพ่ ักอาศัย
ช ารุ ดทรุ ด โทรม และมี รายได้ จ ากการประกอบอาชี พไม่ เ พี ย งพอกั บภาระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ครอบครัว จานวน 3 ราย ได้แก่
- ผู้เช่ารายนางแหวน อยู่เต็มสุข
- ผู้เช่ารายนายแอ๊ด เดชา
- ผู้เช่ารายนางสาววันเพ็ญ เซี่ยงไฮ้

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ ประชุ มมี การซั กถามและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลร่ วมกั นได้ ข้ อสรุ ปว่ า ให้ มี การตรวจสอบ
รายละเอียดผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย รายอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมว่ามีผู้เช่าเข้า
หลักเกณฑ์ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ อีกหรือไม่
มติที่ประชุม ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า มีผู้เช่าที่
ราชพั ส ดุ เ พื่ อ อยู่ อ าศั ย รายใดในจั ง หวั ด นครปฐม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะทางานก าหนดอี กหรื อ ไม่ แล้ ว น าเสนอผู้ ว่า ราชการจั งหวัด นครปฐม เพื่ อให้ ค วาม
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมนัสพงษ์ แตงอ่อน)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ

