รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.15 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
ผูม้ าประชุม
1. นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม
2. น.ส.ประสพศรี รักความสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม
กรรมการ
รักษาราชการแทน ผอ.สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. นายสมศักดิ์
อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
4. นายภุชพงค์
โนดไธสง
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5. นายประสพ
เรียงเงิน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
6. นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ รก.ผู้อานวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ
กรรมการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้อานวยการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กรรมการ
8. นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัช หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. นางมิ่งขวัญ
กันธา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายภูมิสังคม
กรรมการ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
10. พ.ต.อ.ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ
รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม
กรรมการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
11. น.ส.ชมภู
พึ่งธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
12. นายธรรมนูญ เกตุแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
13. น.ส.ขวัญชัย หิรัญญะสิริ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ กระทรวงคมนาคม กรรมการ
14. นางอรวิน
บุตรวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
15. น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16. น.ส.กฤษยา
บริบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
สานักแผนงานและโครงการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17. นางรัชนิกร
ดารกมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. ว่าที่ ร.ท.กมลกาจ รุ่งปิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19. นายทวีป
บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายชัยยา
ขาสะอาด
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรรมการและ
กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ติดราชการ
2. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ติดราชการ
3. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ติดราชการ
4. รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ สานักงบประมาณ
ติดราชการ
5. รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ติดราชการ
6. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ติดราชการ
7. สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.มนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. น.ส.อาริตา
วิชชุกรจิรภัค
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3. นางศศิธร
หวังวรวุฒิ
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. นางจุไรรัตน์
พละเลิศ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. นางหทัยชนก พรรคเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มระเบียบวิธีสถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ
6. พ.ท.หญิงฐิติมา ศิวาดารงค์
กองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
7. น.ส.ปานวาด
นิติกุล
นักภูมิสารสนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
8. นายยืนยง
นุกูลกิจ
นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. น.ส.อริชลา
ขาวขันธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10. นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน
11. นางกาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง
ผู้อานวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
12. น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย กรมการพัฒนาชุมชน
13. นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี กรมการพัฒนาชุมชน
12. นางศรีสุดา
ไชยบุญญานุภาพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
13. น.ส.ดวงใจ
พัทมุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
14. นายนันทวุฒิ
เนียมสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
15. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
16. นายจักรพงศ์ การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
17. น.ส.วราพร
หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
18. น.ส.สมจิตร
ศิรินาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
19. นายวิโรจน์
น้าหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
20. นายมนตรี
อาพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
21. น.ส.นัฐธีรา
จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
22. นายธนากรณ์ เขียวท้วม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ) กรมการพัฒนาชุมชน
23. นางพรจันทร์ ภาคพูล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กรมการพัฒนาชุมชน
24. นางศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กรมการพัฒนาชุมชน
25. นางกรวรรณ น้อมบุญส่งศรี เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กรมการพัฒนาชุมชน
26. นางภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กรมการพัฒนาชุมชน
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการอ านวยการงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทาหน้าที่ประธานการประชุมใน
วันนี้ ที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้ง ที่
1/2560 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ ขณะนี้ส่วนราชการอยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณ ซึ่งจะพบว่า ระบบ
งบประมาณได้มีการปรับจากเดิมที่เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบเป็นก้อนเดียว แต่ปัจจุบันเป็นการจาแนกวงเงิน
และรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือนค่าจ้าง)
ส่วนนี้เท่าเดิมไม่ปรับอะไร ส่วนที่ 2 แผนงานพื้นฐาน (งบFunction) ซึ่งจะถูกปรับลดลงมาก แต่มาเพิ่มในส่วนที่ 3
แผนงานยุทธศาสตร์ (งบ Agenda หรืองบบูรณาการ) ซึ่งขณะนี้มี 25 Agenda และกรมการพัฒนาชุมชนเป็น
เจ้าภาพหนึ่งเรื่องคือเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีผลให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณเพิ่มจากเดิม
เมื่อ ปี 2559 ได้รับงบประมาณ ประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
เป็น 7,000 ล้านบาท ดังนั้นการทาคาของบประมาณต้องสอดคล้องกับ Agenda ที่รัฐบาลกาหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับงบประมาณ
ที่เรียนให้ทราบเนื่องจากการจัดทางบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
เพราะสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ ช้ ข้ อ มู ล นี้ ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานสามารถน าข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ส นั บ สนุ น การเสนอขอ
งบประมาณได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2559
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมฯ ส่งให้ผู้เข้าประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0405.6/ว 5155 ลงวันที่
12 กันยายน 2559 และให้แจ้งรับรองภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ผลปรากฏว่ามีหน่วยงานขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ดังนี้
1. กระทรวงวัฒนธรรม ขอแก้ไขตาแหน่งผู้เข้าประชุม หน้าที่ 1 ลาดับที่ 14 จากนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชานาญการ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแก้ไขชื่อหน่วยงานของผู้เข้าประชุม หน้าที่ 1 ลาดับที่ 19
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่มีผู้ขอแก้ไ ขแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1 จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานฯ
มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2559

3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การแต่งตั้งคณะทางานศึกษาและปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูล จปฐ.
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
จากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมมีมติให้เก็บข้อมูล จปฐ. ทุกปีเช่นเดิม แต่ให้ปรับวิธีการโดย
ใช้ระบบไอทีมาช่วย และให้ตั้งคณะทางานขึ้นมาช่วยวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การ
จัดเก็บข้อมูลทุกปีมีมาตรฐาน แล้วนาผลมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ พชช. พิจารณา
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาการ
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 จานวน 19 ราย โดยมีรองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนที่กากับดูแลศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ผู้แทนจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์แ ละความชานาญด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และหน่วยงานที่เป็ น ผู้ ใ ช้
ประโยชน์ ข้ อ มู ล เป็ น คณะท างาน ผู้ อ านวยการศู น ย์ส ารสนเทศเพื่อ การพัฒ นาชุ ม ชน เป็ น คณะท างานและ
เลขานุการ และได้จัดประชุม จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 21 มีนาคม 2560
การประชุมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จานวน 52 คน โดยมี
สาระสาคัญประกอบด้วย การให้ความรู้ทางสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล จปฐ. และการอภิปรายกลุ่มย่อย ส่วน
การประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมประชุม 51 คน โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย การ
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตามข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมครั้งที่ 1 และข้อเสนอ
เรื่องการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางสื่อออนไลน์ สาหรับผลการประชุมจะได้
นาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ผลการด าเนิ นงานพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนจากข้ อ มู ล จปฐ. ปี 2559 ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผลการดาเนินงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 มีกระทรวง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ขณะนี้รวบรวมได้ทั้งสิ้น 7 กระทรวง สรุปได้ ดังนี้
ที่
1

หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
- สานักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
- สานักสุขาภิบ าลอาหาร
และน้า
- กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุ ข ภาพ ส านั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
- สานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 น้าหนักเด็กแรกเกิด
ตัวชี้วัดที่ 2 การได้รับวัคซีนของ
เด็กแรกเกิด-12 ปี
ตัวชี้วัดที่ 3 การกินนมแม่
ตัวชี้วัดที่ 4 การกินอาหารถูก
สุขลักษณะ
ตัวชี้วัดที่ 6 การตรวจสุขภาพ
ประจาปี
ตัวชี้วัดที่ 7 การออกกาลังกาย
ตัวชี้วัดที่ 11 การจัดบ้านเรือน
ถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- การพัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนใน
พื้นที่เสี่ยง และกลุ่มประชากรเสี่ยง
- การรณรงค์ให้วัคซีนเสริมและควบคุมโรค
- การพัฒนาระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่ ง แวดล้ อ ม และระบบจั ด การปั ญ หา
สุขภาพจากมลพิษระดับจังหวัดและอปท.
- การรณรงค์ไม่ดื่มสุราตามเทศกาลสาคัญ
- การจั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม
เป้าหมายและการเผยแพร่ชุมชนต้นแบบ
- การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
ควบคุมยาสูบ

4

ที่

หน่วยงาน
- สถาบั น สิ ริ น ธรเพื่ อ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ
- กรมการแพทย์

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12 การถูกรบกวนจาก
มลพิษ
ตัวชี้วัดที่ 24 การไม่ดื่มสุรา
ตัวชี้วัดที่ 25 การไม่สูบบุหรี่
ตัวชี้วัดที่ 29 การดูแลคนพิการ

2

กระทรวงมหาดไทย
- กรมการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 23 รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 24 การออมเงิ น และ
ตัวชี้วัดที่ 30 การมีส่วนร่วมทา
กิจกรรมสาธารณะ

3

กระทรวงอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูก
- ส านั ก งานอุต สาหกรรม รบกวนจากมลพิษ
จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษา
ภาคบั ง คั บ 9 ปี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ
และยั ง ไม่ มี ง านท าได้ รั บ การ
ฝึกอบรมอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 15 – 60 ปี
มีอาชีพและรายได้
ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60
ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
- การพั ฒ นาระบบติ ด ตามประเมิ น ผล
ควบคุมยาสูบ
- การรณรงค์และให้บริการตรวจเลือดเพื่อ
คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงแก่ประชาชนในพื้นที่
- การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพชีวิต
คนพิการ
- การให้บ ริก ารอุป กรณ์เ ครื่อ งช่ว ยและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
- โครงการพ่อแม่คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย
- การรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- โครงการองค์ ก รต้ น แบบลดละเลิ ก ใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
- โครงการพัฒนาต้นแบบสถานบริการออก
กาลังกาย
- โครงการบ้านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ์
- โครงการส่ง เสริม สัมมาชีพ ชุม ชนให้ แ ก่
ครัวเรือนยากจน 10,054 ครัวเรือน
- โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งสั ม มาชี พ
ชุ ม ชนระดั บ หมู่ บ้ า น จ านวน 23,589
หมู่บ้าน
- โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม
878 หมู่บ้าน
- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
- โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท าฉลาก
คาร์บอน
- โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ที่อันตรายและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

5

ที่

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ าคนละ 30,000
บาทต่อปี

4

ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมทรัพยากรน้าบาดาล
- ส านั ก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 9 น้าสะอาดสาหรับดื่ม
และบริโภค
ตัวชี้วัดที่ 10 น้าใช้
ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ

5

กระทรวงศึกษาธิการ
- ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ

6

โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- โครงการจาหน่ายสินค้า มผช. สู่โรงงาน
อุตสาหกรรม
- การจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SME
- การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศิลปาชีพ 31
แผนกอาชีพ
- โครงการตรวจสอบการระบายน้าทิ้ง จาก
แหล่งกาเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบและ
ลุ่มน้าวิกฤตท่าจีน
- โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค วั น ด า จ า ก
ยานพาหนะ
- โครงการพัฒ นาแหล่ ง น้าบาดาลให้กับ
โรงเรียนทั่วประเทศ
- โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าบาดาลเพื่ อ
แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้ าอุ ป โภค
บริโภคให้กับหมู่บ้านทั่วประเทศ
- โครงการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
- โครงการพัฒนาและส่ง เสริมการศึ ก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียน
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
- โครงการบรรณสัญจร

ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม
ได้ รั บ บริ การเลี้ ย งดูเ ตรีย มความ
พร้อมก่อนวัยเรียน
ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กอายุ 6-14 ปี
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ตัวชี้วัดที่ 18 เด็กที่จบการศึกษา
ภาคบั ง คั บ 9 ปี ได้ เ รี ย นต่ อ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กที่จบการศึกษา
ภาคบัง คับที่ไ ม่เรี ยนต่ อและไม่ มี
ง า น ท า ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ าชี พ
ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-60 ปี
อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายได้ทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บ
ออมเงิน
กระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 15 – 60 ปี - โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
- กรมการจัดหางาน
มีอาชีพและรายได้
- โครงการ 3 ม.
- สานักงานปลัดกระทรวง ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 - โครงการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
แรงงาน
ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

6

ที่

7

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 23 ครั ว เรื อ นมี ร ายได้
เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ าคนละ 30,000
บาทต่อปี

โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
อย่างยั่งยืน
-โครงการบริ ก ารจั ด หางานแก่ ก ลุ่ ม คน
พิเศษ
- โครงการส่ง เสริมการประกอบอาชีพให้
ผู้สูงอายุ
- จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ
- จัดทาเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly
- โครงการจ้ า งงานเร่ ง ด่ ว นและพั ฒ นา
ทักษะฝีมือ
กระทรวงคมนาคม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 13 ครั ว เรื อ นมี ก าร - จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
- การรถไฟแห่ ง ประเทศ ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
ปัญหาอาชญากรรมสาหรับผู้โดยสาร
ไทย

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดที่ 16 จานวนเด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดู
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ตัวชี้วัดที่ 17 เป็นเด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตัวชี้วัดที่ 18 เด็กที่
จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้เป็นเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวง ผลการดาเนินงานของ 3 ตัวชี้วัดนี้อาจจะ
ไม่เป็นในลักษณะโครงการหรือกิจกรรม แต่ เป็นข้อมูลตัวเลขเด็กที่อยู่ในแต่ละระดับ ในแต่ละปีการศึกษามีอัตรา
การเข้ า เรี ย นเท่ า ไร กระทรวงควรจะรายงานอย่า งไรเพื่ อให้ ผ ลการด าเนิน งาน ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ที่ ก ระทรวง
รับผิดชอบไม่ตกหล่น
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
นาข้อมูลตัวเลขดังกล่าวรายงานมา เพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าถ้ามีปัญหาได้มีการแก้ไ ขไปแล้ว
เท่าไร
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 29 ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากคนใน
ครอบครัว หมายถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ 12 ศูนย์ใช่หรือไม่
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นการสอบถามที่ครัวเรือน อย่างกรณีตัวชี้วัดนี้จะสอบถามว่ามีผู้ป่วย
ติดเตียงได้รับการดูแลหรือไม่ อย่างไร ไม่ได้เข้าไปสารวจที่สถานที่ที่ดูแลหรือรักษาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตามลักษณะดังกล่าว ตัวชี้วัดเรื่องผู้ป่วยเรื้อรังไม่น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอเสนอตัดตัวชี้วัด เรื่องผู้ป่วยเรื้อรังที่กระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก
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ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
การจัดเก็บข้อมูลระดับครัว เรือน มีการกาหนดเป้าหมายการจัดเก็บหรือไม่ เช่น จัง หวัด ก.
มีเรื่องผลกระทบจากโรงงานที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การวัดว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบหรื อไม่
ได้รับผลกระทบ จัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนทั้งหมดหรือแบ่งเขต เช่น ในวงรอบของโรงงานเอ วงรอบรัศมีของการ
ที่จะเกิดผลกระทบไม่เกินสองกิโลเมตร แต่เวลาไปเก็บข้อมูลเก็บในวงรอบของโรงงานเอ หรือเกินออกไป
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
การจัดเก็บข้อมูลจะพิจารณาที่ตั้งครัวเรือนว่าได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการหรือไม่ ผลกระทบอาจจะเป็นเรื่องของเสียง เรื่องของน้า หรืออากาศ ในส่วนนี้นาเรียนว่า สอบถาม
ข้อมูลจากครัวเรือนว่ามีผลกระทบในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ไม่ได้ไปสอบถามข้อมูลที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่น่าจะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวง
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ในการประชุ ม คณะกรรมการ พชช. มี ก ารก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กศน. ขอรับไปเป็นเจ้าภาพในเรื่องครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะการทางานของ กศน. ก็คือ ส่วนกลางจะโอนเงินลงไปให้ กศน. ในแต่ละจัง หวัด เพื่อ
ไปดาเนินการตามบริบท ตามปัญหาของพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บจาก กศน. ในส่วนกลาง โครงการเหล่านี้จะ
ไม่ค่อยปรากฏ ทาให้ตัวชี้วัดนี้ไม่มีผลการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นปัญหา เพราะจากัดด้วยเวลา
ไม่สามารถที่จะเก็บได้จากหน่วยย่อยในพื้นที่
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยในการจัดเก็บข้อมูล จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง ประมาณ
ปีละ 12.9 ล้านครัวเรือน โดยข้อมูลจะสะท้อนให้เห็นว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวมีผลเป็นอย่างไร สมมติว่า ข้อมูลการ
ออมทีจ่ ัดเก็บมาแล้วมันสะท้อนภาพออกมาว่าตกเกณฑ์ 10 เปอร์เซ็นต์ อาจจะมีโครงการการจัดทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าว ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบไม่ได้หมายความให้ส่วนราชการไปเก็บข้อมูล เพราะว่ากรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บ แล้วประมวลผลมารายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หน่วยงานสามารถนา
ข้อมูล จปฐ. ไปเป็นข้อมูลอ้างอิง ในการของบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสานักงบประมาณจะใช้ข้อมูล จปฐ.
เป็นหลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
จากการรายงานของอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวชี้วัดครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิ ษ
เป้ า หมายที่ มี ก ารส ารวจจ านวน 200,000 กว่ า ครั ว เรื อน ปรากฏว่ า ไม่ผ่ า นเกณฑ์ จ านวน 2,600 ครั ว เรือน
หมายความว่ายังได้รับผลกระทบอยู่ โดยสาเหตุมาจากสถานประกอบการโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการ
ประกอบกิจการโรงงาน ในจานวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้ ระดับจังหวัดมีการรับทราบกันหรือไม่ว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่
อย่างไร
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ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ข้อมูล จปฐ.เป็นการเตือนภัยขั้นที่หนึ่ง คือสมมติว่าหมู่บ้านนี้มีโรงงานอยู่ ปรากฏว่ามีชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน จาก 5,000 ครัวเรือน อันดับแรกผู้ว่าราชการจังหวัดจะทราบข้อมูลในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และจะแก้ไขในเบื้องต้น ถ้าปัญหาใหญ่มากก็จะมาถึงส่วนกลาง เพราะชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวก็จะมีเรื่อง
ร้องเรียนเข้าศูนย์ดารงธรรม สานักนายกฯ เป็นต้น ในฐานะที่อยู่ส่วนกลาง ต้องทราบข้อมูล จปฐ. ว่าตกเกณฑ์
จานวนเท่าไร ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ลาพังจังหวัดน่าจะแก้ไขไม่ ได้ ต้องให้อุตสาหกรรมจังหวัด ลงไปตรวจสอบและ
รายงานข้อมูลเข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป หลายปัญหาหลายเรื่องจะไม่ ถูกร้องเรี ยนถึง
นายกฯ หรือรัฐมนตรี แต่จะสิ้นสุดที่จังหวัด ถ้ามีข้อมูลและมีการเฝ้าระวังดี
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ มีเงื่อนไขการขออนุญาต มีการกาหนดค่ามาตรฐาน
เช่น เรื่องน้าเสียมีการกาหนดค่าดีโอดีในการปล่อยน้าเสีย บางประเภทปล่อยนอกโรงงานได้ บางประเภทปล่อย
ไม่ได้ หรือ เรื่องความดังของเสียง กฎหมายกาหนดไม่เกิน 80 เดซิเบล แต่ประชาชนอาจจะรับไม่ได้จะส่งผลให้
ตัวชี้วัดนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้ง ๆ ที่โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
เป็นเหตุเป็นผล ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ในพื้นที่มีปัญหาแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน ที่ว่าทาตาม
กฎหมายนั้นก็ไม่สามารถรับประกันได้เสมอไป เพราะไม่ได้มีการตรวจสอบตลอดทั้งปี
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
ขออธิบายความหมายโครงการ 3 ม. เพิ่มเติม คือ เป็น โครงการของกระทรวงแรงงานภายใต้
กรมการจัดหางาน ตอบตัวชี้วัดเรื่องการมีงานทาและมีรายได้ 3 ม. หมายถึง มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม
ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์)
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ใช้ทั้ง ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค มาโดยตลอด
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบริหารประเทศของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เช่น ข้อมูล
กชช. 2ค ตัวชี้วัดที่ 1 เรื่องของถนน ตัวชี้วัดที่ 2 น้ากิน ตัวชี้วัดที่ 3 น้าใช้ ตัวชี้วัดที่ 4 น้าเพื่อการเกษตร เพื่อที่จะ
หาเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไหนมีปัญหาบ้าง และข้อมูล จปฐ. ในเรื่องของจานวนครัวเรือนเพื่อ พิจารณา
ว่าพื้นที่ที่จะลงไปพัฒนาส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อครัวเรือนได้มากน้อยเท่าไร หรือพูดง่าย ๆ เป็นค่าเป้าหมายที่
ครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ขอเรียนถามความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดระหว่าง ข้อมูล กชช. 2ค กับ
จปฐ. ซึ่งบางตัวชี้วัดมีความใกล้เคียงกัน เช่น ข้อมูล จปฐ. ตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องของการมีน้าสะอาดบริโภคทั้งปีก็จะไป
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2 ของ ข้อมูล กชช. 2ค เรื่องน้าดื่ม ผลการดาเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามี
117 โครงการ ทั้งงานอาร์โอ บ้านน้าดื่มซอฟเทนเนอร์ ให้กับโรงเรียนใน 368 ตาบลชายแดน จะส่งผลต่อตัวชี้วัดที่
9 ของข้อมูล จปฐ. หรือ ตัวชี้วัดที่ 2 ของข้อมูล กชช. 2ค
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตามที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานาเรียนมา เป็นผลจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และ
ข้อมูล กชช. 2ค ในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนการกาหนดให้หน่วยงานรับผิ ด ชอบ
ตัวชี้วัดนั้น ที่จริงแล้วก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมด ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล จปฐ. กับ
ข้อมูล กชช. 2ค ขอนาเรียนในระเบียบวาระที่ 5.2
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ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์)
เรื่องของตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอาจจะยังไม่ลงตัว แม้กระทั่งหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดเรื่องเด็กแรกเกิด มีน้าหนักไม่ต่ากว่า 2,500 กรัม ซึ่งภารกิจของหน่วยแล้วแทบจะไม่
เข้าไปสัมผัสเลย แต่กาหนดให้เป็นหน่วยงานร่วม ทั้ง นี้อาจจะพิจารณาแล้วเห็น ว่าหน่วยงานสามารถให้ ก าร
ช่วยเหลือสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานหลักก็อาจจะเป็นได้
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้หน่วยที่ยังไม่รายงานได้นาส่งแผนและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ แล้ว
เพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในเดือนกันยายน 2560 เพื่อจะได้รวบรวมจัดทาเป็นเอกสารสรุปผล
การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
จากการประชุมครั้งที่แล้ว เสนอให้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานและสมาคมใน
คณะกรรมการ พชช. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้ ประเด็นแรกให้แจ้งเวียนมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
21 กั น ยายน 2536 เรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชนบท ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานและสมาคมใน
คณะกรรมการ พชช. ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง และทาหนังสือซักซ้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และจัง หวัดได้ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นฐานในการจัดทาแผนงาน โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนพัฒนา
หมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ ในประเด็นที่สอง ให้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้การ
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
1. มีหนังสือแจ้ง เวียน มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 รวมทั้ง แจ้ง ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด หน่วยงาน และสมาคมในคณะกรรมการของ พชช.
รับทราบ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้ง ในส่วนกลา งและ
ภูมิภาค โดยส่วนกลางดาเนินการเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมชินนาม่อนเรสซิเดนซ์ ซอยวิภาวดีรังสิต
42 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร และในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดพิจิตร ชัยนาท สกลนคร และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-24
มิถุนายน 2560
สาหรับเวทีเมื่อวันที่ 8-9 มีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานที่เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ พชช. และ
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ร่วมประชุมกันทั้งหมด 24 หน่วยงาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1) การแนะนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบ จปฐ. และ กชช. 2ค ที่หน่วยงานสามารถดึงไปใช้
งาน พร้อมทั้งวิธีการเข้าถึงข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ระบบรายงานข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ออนไลน์ (http://ebmn.cdd.go.th) เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
2) การอภิปรายเรื่องการนาข้อมูล จปฐ.และ กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์ โดยผู้แทนจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ
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เวทีส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จานวน 200 คน มีเนื้อหาประกอบด้วย
1) การนาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล ปี 2560
2) การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
3) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องมือ Community Information Radar
4) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
จปฐ. หรือข้อมูล กชช. 2ค ให้เกิดประโยชน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นข้อมูลที่สามารถเอาไป
ทางานได้สะดวกมากขึ้น ให้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. ควรจะมีการเพิ่มระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการรายงาน
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์ในอนาคต เช่น สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากที่ดิน คุณภาพ
ของน้า พื้นที่ป่า สิทธิครอบครองที่ดิน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะเรามีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานแล้ว
น่าจะจัดการข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เกิดรายงานหรือโปรแกรมรายงานที่สามารถจะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ด้วย
3. ควรจะได้มีการประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพ กับหน่วยงานที่นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไ ด้มี
โอกาสเข้าร่วมเวทีนาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. เรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ องการจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล
การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางในสังคมออนไลน์
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล สามารถตรวจสอบว่ามีใครมาใช้ ข้อมูลบ้าง รวมทั้งจานวนครั้ง
ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ข้อมูล ได้หรือไม่
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
ปัจจุบันระบบข้อมูลเป็นระบบออนไลน์ ผู้ใช้งานทุกท่านต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ซึ่งในระบบ
ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และใช้เลขประจาตัวประชาชน เป็นรหัสผ่านในการใช้งานโดย
ไม่มีช่องระบุชื่อหน่วยงาน ซึ่งแนวทางในปัจจุบัน ถ้าเป็นหน่วยราชการจะให้ทาเป็นหนังสือที่เป็นทางการ แจ้งรหัส
ผู้ใช้ง านที่จะใช้ดูรายงาน มายังกรมการพัฒนาชุมชนเพื่ออนุมัติสิทธิ์ใช้ง าน เพราะว่ามี พรบ.ข้อมูลข่าวสารที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ในระบบจะมีตัวนับว่ามีผู้ลงทะเบียนเท่าไร เป็นผู้ดูรายงานกี่คน แต่จานวนหน่วยงาน
จะทราบเฉพาะที่มีหนังสือที่แจ้งมายังกรมฯ เท่านั้น
ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์)
ขออนุ ญ าตเรี ย นเรื่อ งการเข้ า ถึ ง ข้ อมู ล หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพัฒนาจะมี การแถลงป้องกัน
งบประมาณโดยหน่วยต่าง ๆ 30 หน่วยทั่วประเทศ จะส่ง หมู่บ้านเป้าหมาย ตาบลเป้าหมายเข้ามาที่ส่วนกลาง
เมื่อได้ตาบลเป้าหมายแล้ว เดิมกรมการพัฒนาชุมชนได้แจกฐานข้อมูลเป็นแผ่น CD หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จะนาฐานข้อมูลจากแผ่น CD ลงไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้หน่วยต่างๆ ดาวน์โหลด เพื่อเป็น
ข้อมูลชี้เป้าว่าตาบลนี้มีกี่หมู่บ้าน ดาเนินการที่หมู่บ้านไหนบ้าง ข้อมูล จปฐ. เป็นอย่างไรบ้าง โครงสร้างพื้นฐานเป็น
อย่างไร ซึ่งมีความจาเป็นมากที่หน่วยต้องใช้ข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการชี้แจงงบประมาณ
แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาพอสมควร เนื่องจากเข้าไปแล้วจะต้องไปดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านั้นออกมาเพื่อ
ส่งให้แต่ละหน่วย ในประเด็นนี้ขอให้พันโทหญิงฐิติมา ศิวาดารงค์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานปัญ หา
เพิ่มเติม
11

ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (พันโทหญิงฐิติมา ศิวาดารงค์)
เนื่องจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้องมีการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่
ห้วงเดือนกรกฎาคม แต่เนื่องจากปีนี้การจั ดเก็บ ข้อมู ลของกรมการพัฒนาชุม ชน ได้แจ้ง ว่าจะเสร็จประมาณ
สิ้นเดือนมิถุนายน แต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายน การจัดเก็บยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นหน่วยก็เลยต้องใช้
ข้อมูล กชช. 2ค ของปี 2558 ไปก่อน
เดือนกรกฎาคม พบว่าในบางพื้นที่ ยังเก็บข้อมูลไม่เสร็จสิ้น ไม่สามารถเข้าไปเปิดข้อมูลได้ ซึ่งเป็น
ปัญหาต่อการชี้แจงงบประมาณ จึงจาเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ไปก่อน หลังจากนั้นได้ดาวน์โหลดข้อมูล
ไปให้หน่วยใช้ แต่เมื่อผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ข้อมูลมีการเปลี่ยน และในเดือนกรกฎาคมข้อมูล มีการเปลี่ยนเรื่อยๆ
ข้อมูลที่เปิดออนไลน์ที่ใช้ในการชี้แจงงบประมาณจึงไม่ตรงกับข้อมูลเดิม และในขณะนี้หลายจังหวัดยังไม่สามารถ
เปิดข้อมูลเข้าไปดูได้ ระบบการออนไลน์เป็นปัญหาตรงที่ว่าหน่วยทั่วประเทศไม่สามารถเปิดเข้าไปดู ข้อมูลได้เอง
ต้องประสานมาที่กองข่าวให้หาข้อมูลให้ซึ่ง ค่อนข้างใช้เวลามากในการดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละส่วนออกมา
เพราะว่าจะต้องคลิกเข้าไปถึงระดับหมู่บ้าน แล้ว เลือกหัวข้อว่าจะเอาเรื่องอะไรบ้าง ถึงจะดาวน์โหลดส่งให้แต่ละ
หน่วย แต่เดิมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับข้อมูลเป็นไฟล์ทั้งหมด แล้วส่งให้หน่วยไปบริหารจัดการเอง
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
การลงทะเบียนดูรายงานสามารถทาได้ไม่จากัดจานวน User หน่วยสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ใช้
(User) ให้ผู้แทนของหน่วยงานตามที่แต่ละคนรับผิดชอบ แล้วแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนอนุมัติสิทธิ์ใช้งานให้ได้
ทุกหน่วยก็จะสามารถเข้าไปดูรายงานได้เอง
เนื่ อ งจากเป็ น ปี แ รกที่ มี ก ารใช้ ง านในระบบออนไลน์ ท าให้ พ บข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
วิเคราะห์ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานข้ อมูล และประมวลผลข้อมูลใหม่ ทาให้รายงานที่แสดงไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่แสดงในรายงานถูกต้องแล้ว
การเรียกดูรายงาน สามารถใช้ง านได้เพียงช่องทางออนไลน์ ทาให้บางช่วงเวลาที่มี ผู้ใ ช้ ง าน
จานวนมาก การแสดงผลรายงานจะใช้เวลานาน หรือ อาจมีการแสดงหน้า Error ก็ขอให้ผู้ใช้ง านแก้ไขโดยการ
Refresh หน้าจอโปรแกรมอีกครั้ง เพื่อเรียกรายงานใหม่ แต่ถ้าหาก Refresh แล้ว ยัง ไม่สามารถดูรายงานได้
ขอให้ประสานกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อกรมฯ จะได้ให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปปรับการใช้งานให้
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
เรื่องนี้ฝากกรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ไปพิจารณาหาวิธีการ
ที่จะอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ข้อมูล ให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เช่น ข้อมูล กชช. 2ค ไม่ใช่ข้อมูลส่วน
บุคคล อาจจัดทาเป็น CD แจกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะแบ่งข้อมูลเป็น Level ระดับภาพรวม ระดับ
จังหวัด คือค้นหาในจังหวัดก็ได้ ค้นหาภาพรวมก็ได้ สาหรับขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน หรือการเรียกดูรายงาน ให้
ทาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบด้วย
ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์)
กราบขอบพระคุณท่านประธานที่มองเห็นความส าคัญ ตรงนี้ เรียนว่าหน่วยบัญ ชาการทหาร
พั ฒ นาพยายามที่ จ ะท าให้ ข้ อ มู ล นี้ เ ป็ น ตั ว อ้ า งอิ ง หลั ก ในการอนุ มั ติ ง บประมาณเพื่ อ พั ฒ นาประเทศ และมี
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยจานวนครัวเรือน แต่ถ้าระบบการนาไปใช้เข้าถึงยาก หรือมีจุด อ่อนทาให้หน่วยในพื้นที่
สามารถหาข้อมูลเชิงประจักษ์มาโต้แย้งได้ ความสาคัญของข้อมูล ดังกล่าวจะหายไปทันที อยากจะให้ข้อมูลนี้เป็น
หลั ก ที่ ต้ อ งให้ ทุ ก หน่ ว ยยอมรั บ ไม่ ใ ช่ ไ ปหาข้ อ มู ล อื่ น ๆ มา defend เอางบประมาณของหน่ ว ยไปท า
โดยไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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ผู้แทนสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (นางมิ่งขวัญ กันธา)
ขออนุญาตเสริมในการเข้าใช้ข้อมูล ในตัวระบบข้อมูล จปฐ. หรือข้อมูล กชช. 2ค เนื่องจากได้เข้าร่วม
ประชุ ม กั บ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมาหลายครั้ ง แล้ ว และได้ เ ข้ า ไปลงทะ เบี ย น ในตั ว ระบบ ข้ อ มู ล
(http://ebmn.cdd.go.th) ไม่ มี ปั ญ หาในเรื่องของการเข้ า ถึง ข้ อ มู ล หรื อ การดาวน์โ หลดข้ อมู ล นอกจากนี้
GISTDA ยังได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย โดยขอข้อมูล กชช. 2ค ทุกตัวชี้วัด แต่ถ้าเป็น
จปฐ. จะขอเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งการ และระบุ ฟิ ว ส์ ข้ อ มู ล ที่ จ ะน ามาใช้ เช่ น ให้ ช่ ว ยแยกประชากรชาย หญิ ง
ของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ หรือลุ่มน้านั้นลุ่มน้านี้ โดยจะให้เงื่อนไขไป ซึ่งไม่เกินหนึ่งวันก็จะได้ข้อมูลดังกล่าว
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชน กาลังดาเนินการ
ส่งออกข้อมูลครัวเรือนรายจังหวัด และจัดทาคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คณะกรรมการ พชช. ได้นาไปใช้
ประโยชน์ หากเสร็จเรียบร้อยจะส่งให้ทุกหน่วยงานต่อไป
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ทาเป็นคู่มือเบ็ดเสร็จ แล้วส่ง ไปให้แต่ละกระทรวง หน่วยละ 10 เล่ม เพื่อจะได้แจ้งให้กรมใน
สังกัดได้ทราบ และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งปรับกระบวนการบริหาร
จัดการให้การเรียกดูรายงานสามารถใช้ง่าย สะดวก ดาวน์โหลดข้อมูลได้จริง และรายงานผลให้ทราบด้วยว่าแต่ละ
เดือนมีใครใช้บ้าง
มติที่ประชุม รับทราบ และฝ่ายเลขานุการจะดาเนินการแจ้งช่องทางและวิธีการใช้บริการข้อมูลออนไลน์ จัดส่ง
ฐานข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560 พร้อมคู่มือการใช้งาน ให้แก่คณะกรรมการ พชช. และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสถิติการใช้บริการข้อมูลออนไลน์
และรายงานสถิติการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์รายเดือนให้อธิบดีฯ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการจัด เก็บข้อมูลความจาเป็นพื้น ฐาน (จปฐ.) และข้อ มูลพื้น ฐานระดับหมู่บา้ น
(กชช. 2ค) ปี 2560
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
4.1.1 ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ปี 2560 จัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในพื้นที่เกิน 6 เดือน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน
และไม่มีเลขที่บ้าน โดยจัดเก็บข้อมูลรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2559) มีผลการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนทั่วประเทศ
ใน 76 จังหวัด 878 อาเภอ 7,255 ตาบล 7,776 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 83,982 หมู่บ้าน/ชุม ชน
จ านวน 12,841,026 ครั ว เรื อ น มี ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู่ จ ริ ง จ านวน 35,986,266 คน แยกเป็ น เพศชาย
จานวน 17,584,204 คน (48.86%) เพศหญิง จานวน 18,402,062 คน (51.14%) รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงจานวนครัวเรือน ที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จาแนกรายภาค
ที่
1
2
3
4

พื้นที่
กลาง
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

จานวนครัวเรือน
3,477,318
2,775,737
1,878,522
4,709,449
12,841,026

คิดเป็นร้อยละ
27.08
21.62
14.63
36.67
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากร ที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จาแนกรายภาค
ที่

พื้นที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

คิดเป็นร้อยละ

1

กลาง

4,205,849

4,521,525

8,727,374

24.25

2
3

เหนือ
ใต้

3,702,723
2,647,513

3,865,283
2,743,739

7,568,006
5,391,252

21.03
14.98

4

ตะวันออกเฉียงเหนือ

7,028,119

7,271,515

14,299,634

39.74

รวม

17,584,204

18,402,062

35,986,266

100.00

ประชากรส่วนมากมีช่วงอายุ 26 ปีเต็ม - 49 ปี ร้อยละ 36.45 รองลงมา คือ อายุ 60 ปีเต็มขึ้ น ไป
ร้อยละ 18.97 อายุ 50 ปีเต็ม - 59 ปี ร้อยละ 16.54 อายุ 19 ปีเต็ม - 25 ปี ร้อยละ 8.75 และอายุ 6 ปีเต็ม 12 ปี ร้อยละ 7.65 ตามลาดับ
ประชากรส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ที่ 2 กลุ่ ม คื อ 26 - 49 ปี กั บ 50 ปี ขึ้ น ไป โดยแต่ ล ะกลุ่ ม มี สั ด ส่ ว นต่ อ
ประชากรทั้งหมดมากกว่า ร้อยละ 30 ดังนั้น แนวโน้มของประชากรไทยในอนาคต สัดส่วนของกลุ่มประชากร
อายุ 50 ปีขึ้นไป จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง สืบทอดจากกลุ่มอายุ 26 - 49 ปี และผู้สูงอายุก็จะเพิ่ม
มากขึ้นเช่นกัน สืบทอดจากกลุ่มอายุ 50 - 59 ปี รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนประชากรตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม - 2 ปี
3 ปีเต็ม - 5 ปี
6 ปีเต็ม - 12 ปี
13 ปีเต็ม - 14 ปี
15 ปีเต็ม - 18 ปี
19 ปีเต็ม - 25 ปี
26 ปีเต็ม - 49 ปี
50 ปีเต็ม - 59 ปี
60 ปีเต็ม ขึ้นไป
รวม

ชาย (คน)
139,299
198,181
538,023
1,424,523
422,411
850,249
1,596,072
6,437,471
2,859,275
3,118,700
17,584,204

หญิง (คน)
130,789
185,373
503,870
1,327,560
399,559
820,951
1,551,896
6,679,477
3,094,203
3,709,284
18,402,962

รวม (คน)
270,088
383,554
1,041,893
2,752,083
821,970
1,670,300
3,147,968
13,116,948
5,953,478
6,827,984
35,986,266

ร้อยละ
0.75
1.07
2.90
7.65
2.28
4.64
8.75
36.45
16.54
18.97
100.00

ด้านอาชีพ ประเภทอาชีพที่ประชากรประกอบอาชีพมากที่สุด คือ การทากสิกรรม (ทานา ทาไร่ ทา
สวน) ร้อยละ 29.76 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 27.56 พนักงานบริษัท ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ
อาชี พ อื่ น ๆ (หั ต ถกรรม งานบริ ก าร ฯลฯ) ร้ อ ยละ 13.54 รั บ ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.87 และอาชีพประมง ปศุสัตว์ ร้อยละ 0.42 ตามลาดับ ซึ่งหากพิจารณาภาพรวม มี
ประชาชนประมาณหนึ่งในสามของอาชีพทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวน
ประมง ปศุสัตว์ และร้อยละ 6.50 เป็นผู้ไม่มีอาชีพ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนประเภทอาชีพของประชากร
ประเภทอาชีพ
ทานา
ทาไร่
ทาสวน
ประมง
ปศุสัตว์
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่น ๆ
กาลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ
รวม

ชาย (คน)
3,594,987
691,241
1,076,134
71,257
27,461
575,739
60,742
497,154
5,145,300
720,595
311,573
480,362
3,367,072
964,587
17,584,204

หญิง (คน)
3,678,462
637,375
1,031,189
29,543
19,385
540,346
57,565
557,074
4,771,149
1,287,947
296,059
723,338
3,397,422
1,375,208
18,402,062

รวม (คน)
7,273,449
1,328,616
2,107,323
100,800
46,846
1,116,085
118,307
1,054,228
9,916,449
2,008,542
607,632
1,203,700
6,764,494
2,339,795
35,986,266

ร้อยละ
20.21
3.69
5.86
0.28
0.13
3.10
0.33
2.93
27.56
5.58
1.69
3.34
18.80
6.50
100.00

ด้านการศึกษา ประชากรส่วนมากเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4, ป.6,
ป.7) ร้อยละ 45.47 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1 - 3, ม.1 - 3) ร้อยละ 16.04 ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มศ.4 - 5, ม.4 - 5, ปวช.) ร้อยละ 13.82 ตามลาดับ โดยมีเพียงร้อยละ
9.43 ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระดับการศึกษาของประชากร
ระดับการศึกษา
ไม่เคยศึกษา
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
ต่ากว่าชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม.1-3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(มศ.4-5, ม.4-5, ปวช.)
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ชาย (คน)
696,995
606,590
691,886
7,884,552
3,061,928

หญิง (คน)
824,685
570,041
738,328
8,477,512
2,711,599

รวม (คน)
1,521,680
1,176,631
1,430,214
16,362,064
5,773,527

ร้อยละ
4.23
3.27
3.97
45.47
16.04

2,498,640

2,474,677

4,973,317

13.82

719,766
1,345,327
78,520
17,584,204

636,036
1,868,114
101,070
18,402,062

1,355,802
3,213,441
179,590
35,986,266

3.77
8.93
0.50
100.00
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ด้านศาสนา ประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด ร้อยละ 93.70 (33,720,239 คน) โดยกระจายอยู่ทั่วไป
ในทุกจังหวัด รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5.42 (1,948,863 คน) นอกจากนี้ ประชากรไทยยังนับถือ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.87 (311,987 คน) และศาสนาซิกส์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.01 (5,177 คน)
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงศาสนาที่ประชากรนับถือ
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกส์
ฮินดู
อื่น ๆ
รวม

ชาย (คน)
16,461,831
154,316
965,477
465
151
1,964
17,584,204

หญิง (คน)
17,258,408
157,671
983,386
472
140
1,985
18,402,062

รวม (คน)
33,720,239
311,987
1,948,863
937
291
3,949
35,986,266

ร้อยละ
93.70
0.87
5.42
0.01
100.00

คุณภาพชีวิตคนไทย จาแนกรายหมวดและตัวชี้วัด ปรากฏตามตารางที่ 7,8,9,10 และ 11 ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลตัวชี้วัด หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย
6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
5. ครั วเรื อนมี การใช้ ยาเพื่ อบ าบั ด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

จานวน
ที่สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

270,716
192,507

คน
คน

269,616
186,157

คน
คน

99.59
96.70

1,100
6,350

คน
คน

0.41
3.30

4,456,158

คน

4,452,255

คน

99.91

3,903

คน

0.09

12,841,026

คร.

12,667,473

คร.

98.65 173,553

คร.

1.35

12,841,026

คร.

12,677,729

คร.

98.73 163,297

คร.

1.27

21,701,171

คน

20,758,342

คน

95.66 942,829

คน

4.34

34,290,731

คน

34,013,344

คน

99.19 277,387

คน

0.81

ผลการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หมวดที่ 1 สุ ข ภาพ จ านวน 7 ตั ว ชี้ วั ด มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค นไทยผ่ า นเกณฑ์ ม ากที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ร้อยละ 99.91 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ร้อยละ 99.59 และตัวชี้วัดที่ 7
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 99.19 ตามลาดับ
ตัวชี้วัดที่คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี ร้อยละ 4.34 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน ร้อยละ 3.30 และตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ร้อยละ 1.35
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ตารางที่ 8 แสดงผลตัวชี้วัด หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และ
บ้านมีสภาพคงทนถาวร
9. ครั ว เรื อ นมี น้ าสะอาดส าหรับ ดื่ มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5
ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน

จานวน
ที่สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

12,841,026

คร.

12,801,456

คร.

99.69

39,570

คร.

0.31

12,841,026

คร.

12,813,668

คร.

99.79

27,358

คร.

0.21

12,841,026

คร.

12,806,461

คร.

99.73

34,565

คร.

0.27

12,841,026

คร.

12,345,026

คร.

96.14 496,000

คร.

3.86

12,841,026

คร.

12,719,828

คร.

99.06 121,198

คร.

0.94

12,841,026

คร.

12,663,391

คร.

98.62 177,635

คร.

1.38

12,841,026

คร.

12,825,777

คร.

99.88

คร.

0.12

15,249

ผลการจัดเก็บข้อมูล หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์มากที่สุ ด
3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 99.88 รองลงมา
ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรั บ ดื่ ม และบริโ ภคเพี ย งพอตลอดปี อย่างน้อ ยคนละ 5 ลิตรต่ อ วั น
ร้อยละ 99.79 และตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ร้อยละ
99.73 ตามลาดับ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค นไทยไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 11 ครั วเรื อนไม่ มี การจั ด
บ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 3.86 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนไม่มีการ
ป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ร้อยละ 1.38 และตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ ร้อยละ
0.94
ตารางที่ 9 แสดงผลตัวชี้วัด หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็ กอายุ 3 - 5 ปี ได้ รั บบริ การเลี้ ยงดู
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็ กอายุ 6 -14 ปี ได้ รั บการศึ กษาภาค
บังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพ
19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้

จานวน
ที่สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

1,044,977

คน

1,042,557

คน

99.77

2,420

คน

0.23

3,581,583

คน

3,354,586

คน

93.66 226,997

คน

6.34

111,468

คน

105,524

คน

94.67

5,944

คน

5.33

86,718

คน

83,144

คน

95.88

3,574

คน

4.12

23,895,215

คน

23,738,650

คน

99.34 156,565

คน

0.66
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ผลการจัดเก็บข้อมูล หมวดที่ 3 จานวน 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 99.77 รองลงมา
ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ร้อยละ 99.34 และตัวชี้วัดที่ 18 คนใน
ครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ร้อยละ 95.88
ตามลาดับ
ตัวชี้วัดที่คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 -14 ปี ไม่ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ร้อยละ 6.34 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.33
และตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ ร้อยละ 4.12
ตารางที่ 10 แสดงผลตัวชี้วัด หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

จานวน
ที่สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
จานวน

ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
จานวน

หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้

21,498,025

คน

21,286,621

คน

99.02

211,404

คน

0.98

21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

6,688,725

คน

6,232,824

คน

93.18

455,901

คน

6.82

22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

12,841,026

คร.

12,714,924

คร.

99.02

126,102

คร.

0.98

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

12,841,026

คร.

10,629,951

คร.

82.78 2,211,075

คร.

17.22

ผลการจัดเก็บข้อมูล หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ จานวน 4 ตัวชี้วัด มี ตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 99.02 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 20 คน
อายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 99.02 และตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ
93.18 ตามลาดับ
ตัวชี้วัดที่คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน
ร้อยละ 17.22 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 6.82 และตัวชี้วัดที่ 20
คนอายุ 15-59 ปี ไม่มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 0.98
ตารางที่ 11 แสดงผลตัวชี้วัด หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

จานวน
ที่สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
จานวน

ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
จานวน

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา

35,986,266

คน

33,503,167

คน

93.10

2,483,099

คน

6.90

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

35,986,266

คน

33,359,702

คน

92.70

2,626,564

คน

7.30

34,290,731

คน

34,070,413

คน

99.36

220,318

คน

0.64

6,831,017

คน

6,826,988

คน

99.94

4,029

คน

0.06

463,671

คน

463,019

คน

99.86

652

คน

0.14

18

ตารางที่ 11 (ต่อ)
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

จานวน
ที่สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
จานวน

735,463

คน

734,777

12,841,026

คร.

12,841,026

คร.

คน

ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
จานวน

99.91

686

คน

0.09

12,754,526

คร. 99.33

86,500

คร.

0.67

12,733,254

คร. 99.16

107,772

คร.

0.84

ผลการจัดเก็บข้อมูล หมวดที่ 5 ค่านิยม จานวน 8 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 99.94 รองลงมา
ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 99.91 และตัวชี้วัดที่
28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 99.86 ตามลาดับ
ตัวชี้วัดที่คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ ร้อยละ 7.30
รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนดื่มสุรา ร้อยละ 6.90 และตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น ร้อยละ 0.84
เปรียบเทียบผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด ระหว่าง ปี 2560 กับ ปี 2559
จากตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด ในปี 2560 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปี 2559 จานวน 11 ตัวชี้วัด
มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จานวน 17 ตัวชี้วัด และมีผลการพัฒนาเท่าเดิม จานวน 1 ตัวชี้วัด ส่วนอีก 2 ตัวชี้วัด
เป็นตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอ บครัว ชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ ยของคนในครัวเรื อนปรั บเกณฑ์เ ป็น 38,000 บาท ต่อคนต่ อ ปี
รายละเอียดตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการพัฒนาระหว่างปี 2560 กับปี 2559
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หมวด 1 สุขภาพ 7 ตัวชี้วัด
1.เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
2.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้ า ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
5.ครั ว เรื อ นมี ก ารใช้ ย าเพื่ อ บ าบั ด บรรเทาอาการเจ็ บ ป่ ว ยเบื้ อ งต้ น
อย่างเหมาะสม
6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที
หมวด 2 สภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด
8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ปี 2560
(ร้อยละ)

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ปี 2559
(ร้อยละ)

ผลการ
พัฒนา
ดีขึ้น (-)
ลดลง (+)

0.41
3.30
0.09

0.47
8.21
0.09

-0.06
-4.91
-

1.35
1.27

1.05
0.81

+0.30
+0.46

4.34
0.81

2.59
0.33

+1.75
+0.48

0.31

0.38

-0.07
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ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
9.ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
(คนละ 5 ลิตรต่อวัน)
10.ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี (คนละ45 ลิตรต่อวัน)
11.ครัวเรือนมีการจัดบ้า นเรือ นเป็ นระเบี ยบเรีย บร้อ ย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ
12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวด 3 การศึกษา 5 ตัวชี้วัด
15.เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
16.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17.เด็กจบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
18.คนในครั ว เรื อ นที่ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ 9 ปี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ
และยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
19.คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวด 4 การมีงานทาและรายได้ 4 ตัวชี้วัด
20.คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
21.คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวด 5 ค่านิยม 8 ตัวชี้วัด
24.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ล ะ
1 ครั้ง
27.ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ การดู แ ลจากครอบครั ว ชุ ม ชน ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน
28.ผู้ พิ ก าร ได้ รั บ การดู แ ลจากครอบครั ว ชุ ม ชน ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน
29.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
30.ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุม ชน
หรือท้องถิ่น
31.ครอบครัวมีความอบอุ่น

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ปี 2560
(ร้อยละ)
0.21

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ปี 2559
(ร้อยละ)
0.43

ผลการ
พัฒนา
ดีขึ้น (-)
ลดลง (+)
-0.22

0.27
3.86

0.49
0.85

-0.22
+3.01

0.94
1.38
0.12

1.16
0.50
0.24

-0.22
+0.88
-0.12

0.23
6.34
5.33
4.12

0.17
0.09
1.43
23

+0.06
+6.25
+3.90
-18.88

0.66

0.42

+0.24

0.98
6.82
0.98
17.22

1.83
5.25
1.92

-0.85
+1.57
+15.30

6.90
7.30
0.64

5.07
7.01
0.59

+1.83
+0.29
+0.05

0.06

0.03

+0.03

0.14

0.18

-0.04

0.09

-

-

0.67

1.33

-0.66

0.84

0.26

+0.58

ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
มีท่านใดมีข้อคิดเห็นในข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานหรือไม่
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การออกรายงาน สามารถแยกเป็นพื้นที่เมือง ชนบท ได้หรือไม่
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ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
การจัดเก็บข้อมูลในปีนี้แบ่งแยกตามเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่เหมือนปีที่ผ่านมา
ที่ แยกเป็นเขตชนบท และเขตเมือง โดยเขตชนบท ประกอบด้วย อบต. และเทศบาลตาบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.
ส่วนเขตเมือง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล เทศบาลเมือง เทศบาลนครและเมืองพัทยา
สาหรับในปีนี้เขตชนบท ประกอบด้วย อบต และเทศบาลตาบลที่ยกมาจากทั้ง อบต. และสุขาภิบาล
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
สามารถดูรายงานในระดับหมู่บ้านได้หรือไม่
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
การดูรายงานสามารถดูได้ทั้งเป็นภาพรวมเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาบล และลงลึก
ไปถึงระดับหมู่บ้านหรือชุมชนภายในเทศบาล หรือหมู่บ้านภายใน อบต.
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ขณะนี้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะทาอย่างไรต่อ
กับข้อมูลชุดนี้
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
หลังจากนาเรียนคณะกรรมการ พชช. ทราบแล้ว ต่อไปจะดาเนินการเรื่องของการใช้ประโยชน์
การให้บริการข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ คู่มือการเข้าถึงข้อมูล
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับประเด็นของครอบครัวอบอุ่น ไม่ทราบว่าคาอธิบายของคาว่าค่านิยม มันคือ
ครอบคลุมตัวนี้ใช่ไหม เพราะว่าเปลี่ยนจากเมื่อปีก่อน คือ ครอบครัวอบอุ่นอยู่ในหมวดตัวชี้วัดอื่น และประเด็นก็
คือว่า ลักษณะของครอบครัวอบอุ่นเราไม่ได้มีข้อคาถามเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรง หรืออะไรที่อาจจะสะท้อน
ปัญหาของครอบครัว ข้อนี้สอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งมิติของครอบครัวอาจจะเป็นมิติ
อื่น ๆ ด้วย อีกเรื่องหนึ่งในข้อคาถามมีเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัด ในกรณีที่หน่วยงานมี
ความจาเป็นต้องใช้ได้ประมวลข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยหรือไม่
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์)
ขออนุญาตนาเรียน ข้อคาถามและตัวชี้วัดเรื่องครอบครัวมีความอบอุ่น ที่ใช้ในห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แตกต่างไปจากที่ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีประเด็น
คาถามเดียว แต่ปัจจุบันให้แยกเป็น 2 ประเด็น คือกรณีอยู่คนเดียว กับกรณีอยู่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยข้อคาถาม
ตัวชี้วัดดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก เป็นผู้กาหนดขึ้นและได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ พชช. แล้ว ซึ่งตัวชี้วัดและคานิยามของทุกตัวชี้วัดในแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และแบบสอบถาม
ข้อมูล กชช. 2ค ถูกกาหนดโดยคณะทางานซึ่งมีผู้แทนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการ พชช. แล้วเช่นกัน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
อีกประเด็นหนึ่งที่ทางสภาพัฒน์ฯ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน เนื่องจากเรื่องหนี้สินไม่ใช่ตัวชี้วัด
หลักแต่กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสาคัญ เกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ การจัดทารายงานคุณภาพชีวิต จึง ได้
ดึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินทั้งในระบบ และนอกระบบ มาจัดทาเป็นรายงานเผยแพร่ให้หน่วยงานได้รับทราบด้วย
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ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์)
ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารรายงานคุ ณภาพ
ชีวิตของประชาชน จากข้อมูล จปฐ. และรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูล กชช. 2ค เมื่อจัดพิมพ์แล้วเสร็จจะ
ได้ส่งให้ทุกหน่วยงานต่อไป
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
จากตารางที่ 10 ตัว ชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์
126,102 ครัวเรือน ทาไมไม่ตรงกับข้อมูลที่เคยได้รับว่ามีถึง 2 ล้านกว่าครัวเรือน
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 2.2 ล้านครัวเรือน เป็นข้อมูลในปี 2559 ที่ใช้รายได้ 38,000 บาท
ต่อคนต่อปีมาเป็นเกณฑ์วัด แต่จากการเก็บข้อมูลจริงในปี 2560 ปรากฏว่ามีครัวเรือนมีรายได้ต่ากว่า 38,000 บาท
ต่อคนต่อปี จานวน 126,102 ครัวเรือน โดยมีเหตุผลที่ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คือ 1) ค่าจ้างแรงงานที่ไม่
รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น วันละ 1.8 จากรายงานสภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และ
ภาพรวมปี 2559 ของสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2) กระทรวงแรงงานประกาศอัตราค่าจ้าง
ตามมติมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2559 เพิ่มการบังคับใช้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานอีก 20 สาขา ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ อัญมณี
และลอจิสติกส์ 3) ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ดัชนีความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจฐานราก ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ระบุว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวเนื่องจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ผลิตภาคเกษตรปรับตัว เพิ่มขึ้น โดยรายได้เกษตรเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองไตรมาส
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายดูแลราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้นและดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วง
ปลายปี
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือเศรษฐกิจข้างล่างเพิ่มขึ้น มาก โดยเฉพาะเรื่องสินค้า OTOP ซึ่งเป็น
เศรษฐกิ จ ฐานรากที่ ช าวบ้ า นรวมกลุ่ มกั นและขายสิ นค้ า โดยปกติ โ ตเฉลี่ ย 10-12 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แต่ ปี ที่ แ ล้ ว โต
14 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP จานวน 125,000 ล้านบาท ปี 2560 โต 18 เปอร์เซ็นต์
ขณะนี้ขยับรายได้ขึ้นมา 147,000 ล้านบาท ถ้าเติบโตในลักษณะนี้ ภายในปี 2562 เศรษฐกิจฐานรากของชาวบ้าน
มันจะโตถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ก็คือ 200,000 ล้านบาท
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท ซึ่งในความจริงในต่างจังหวัดหรือที่มี
ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงมาก ๆ ค่าจ้างอาจจะขึ้นไปถึง 400 - 500 บาท จะมีผลต่อชนบท และขอสนับสนุน
ประเด็นที่ท่านประธานกล่าว เพราะว่าเศรษฐกิจฐานรากขณะนี้ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจโตขึ้น ได้มาก โดยเฉพาะ
เรื่องการท่องเที่ย วในชุ ม ชน ส่งผลให้เกิ ดกิ จ กรรมที่ก่อ ให้ เกิ ดรายได้ แก่ คนในชุม ชน เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวที่ชุมชน การฝึกอาชีพ การนวดเพื่อผ่อนคลายนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมี
ส่วนช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย
ข้อมูลในตารางที่ 4 ซึ่งมีการแสดงตัวเลขก็สอดรับกับทางยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบที่กระทรวง
แรงงานกาลังจะดาเนินการ เพราะว่าจานวนประชากรไทยทั้งหมดในส่วนที่เป็นแรงงาน จะมีประมาณ 34 – 35 ล้านคน
ถ้าตัดแรงงานในระบบซึ่งตัวเลขของทางประกันสัง คมที่เป็นหลักอยู่ในขณะนี้ 10 ล้านคน ตัดจานวนข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มที่สะท้อนถึงแรงงานนอกระบบ เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน ธุรกิจส่วนตัว
ซึ่ง ตัวเลขจะเป็นกลุ่ม ใหญ่กว่าแรงงานในระบบ ใหญ่กว่าลูกจ้างบริษัท โรงงาน แต่ขาดการคุ้มครอง ขาดการ
ส่งเสริม ดังนั้น จะนาข้อมูลนี้ไปอ้างอิงส่วนหนึ่ง เพราะว่ายุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบต่อไปจะมีความสาคัญขึ้น
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4.1.2 ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2 ค
ปี 2560 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กชช. 2ค ทุ ก หมู่ บ้ า นในเขตชนบท จ านวน 70,402 หมู่ บ้ า น จาก
875 อาเภอ 76 จังหวัด มีครัวเรือนทั้งหมด 10,790,166 ครัวเรือน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 153 ครัวเรือน โดยภาคใต้
มีจานวนครัวเรือนเฉลี่ยต่อหมู่บ้านสูงที่สุด เฉลี่ยหมู่บ้านละ 188 ครัวเรือน มีผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ตาม
33 ตัวชี้วัด ปรากฏตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงจานวนของหมู่บ้านที่มีปัญหารุนแรง มากไปหาน้อย
หมู่บ้านที่มีปัญหา
ตัวชี้วัด
จานวน
ร้อยละ
20) การได้รับการศึกษา
38,344
54.46
32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
37,775
53.66
17) การกีฬา
30,507
43.33
21) การมีส่วนร่วมของชุมชน
24,116
34.25
24) การเรียนรู้โดยชุมชน
23,515
33.40
12) ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่นๆ
21,936
31.16
8) การมีงานทา
18,225
25.89
23) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
16,846
23.93
7) การติดต่อสื่อสาร
15,562
22.10
6) การมีที่ดินทากิน
14,435
20.50
22) การรวมกลุ่มของชุมชน
10,482
14.89
26) คุณภาพดิน
10,212
14.51
28) คุณภาพน้า
6,941
9.86
18) ระดับการศึกษาของประชาชน
6,594
9.37
27) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
6,259
8.89
33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
6,050
8.59
19) อัตราการเรียนต่อของประชาชน
5,215
7.41
4) น้าเพื่อการเกษตร
4,772
6.78
30) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
4,692
6.66
9) การทางานในสถานประกอบการ
3,664
5.20
10) ผลผลิตจากการทานา
2,809
3.99
29) การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
2,410
3.42
1) ถนน
2,294
3.26
3) น้าใช้
1,978
2.81
16) การป้องกันโรคติดต่อ
1,307
1.86
2) น้าดื่ม
1,151
1.63
14) การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
1,105
1.57
13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
913
1.30
31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด
896
1.27
25) การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
787
1.12
5) ไฟฟ้า
703
1.00
11) ผลผลิตจากการทาไร่
83
0.12
15) ความปลอดภัยในการทางาน
78
0.11
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ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในแต่ละระดับการพัฒนา
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1
จานวน 896 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.27
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2
จานวน 21,825 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 31.00
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
จานวน 47,681 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 67.73
จานวนหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จาแนกรายภาค
- ภาคกลาง
จานวน 161 หมู่บ้าน
- ภาคเหนือ
จานวน 320 หมู่บ้าน
- ภาคใต้
จานวน 73 หมู่บ้าน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 342 หมู่บ้าน
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ขอทราบเกณฑ์การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์)
การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน พิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนระดับหนึ่ง ถ้าได้คะแนน
ระดับหนึ่ง 0-5 ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ตั้งแต่ 6-10 ตัว เป็นเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2
(ปานกลาง) และตั้งแต่ 11 ตัวขึ้นไป เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ตามตารางที่ 13 แสดงจานวนหมู่บ้านที่มีปัญหารุนแรงจากมากไป
หาน้ อ ย ตั ว ชี้ วั ด การได้ รั บ การศึ ก ษามี จ านวนหมู่ บ้ า นที่ มี ปั ญ หาสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 54.46 พิ จ ารณาข้ อ ค าถามใน
แบบสอบถามข้อมูล กชช. 2ค ข้อ 41 ที่มาของการได้รับการศึกษาจะเป็นทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ก่อนประถม
จนถึงปริญญาตรีใช่หรือไม่ จะได้นาเรียนผู้บริหารได้ถูกต้องว่าที่มีปัญหามากเป็นข้อมูลตรงไหนบ้าง
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน)
เกณฑ์วิเคราะห์ตัวชี้วัดการได้รับการศึกษา คือ ลาดับแรกจะพิจารณาเด็ก 2 กลุ่ม คือ เด็กที่เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กับเด็กที่เรียนภาคบังคับ 9 ปี โดยพิจารณาจาก 2 กลุ่มนี้ก่อน ถ้าผลวิเคราะห์ตามเกณฑ์
ชี้วัด ได้คะแนนเป็น 2 หรือ 3 ให้เลือกคะแนนต่าสุดเป็นระดับการพัฒนาของหมู่บ้านนั้น แต่ถ้าหากผลวิเคราะห์ไ ด้
คะแนนเป็น 1 จะไปพิจารณาอีก 2 กลุ่ม คือ เด็กที่เรียนก่อนประถมศึกษา กับการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
จะใช้คะแนนของกลุ่มที่ได้คะแนนต่าสุดเป็นเกณฑ์
ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์)
ขอเรียนถามว่า หากหน่วยงานต้องการจะเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง จะใช้เกณฑ์ใด
เข้าพิจารณาว่าจะเลือกหมู่บ้านใดก่อนหลัง ระหว่างหมู่บ้านที่เกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาทจากข้อมูล
จปฐ. กับหมู่บ้านที่ถูกจัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 ที่มีตัวชี้วัดที่เป็นปัญหารุนแรงเป็ นจานวนมากจาก
ข้อมูล กชช. 2ค
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สาหรับในเรื่องของการไปจัดทาแผนซึ่งมีหลายระดับ เป็นแผนระดับหมู่บ้าน หรือแผนในระดับ
ตาบลที่เป็นแผนท้องถิ่น แผนของอาเภอ แผนของจังหวัด สาหรับ พื้นที่เป้าหมายต้องพิจารณาจากหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับ 1 เป็นลาดับแรก แล้วค่อยพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบคือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น ๆ เพราะฉะนั้น
การจัดทาแผน ต้องพิจารณาข้อมูลทั้ง จปฐ. และ กชช. 2ค ควบคู่กันไป
24

ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค เป็น ข้อมูลที่ทาให้เห็นภาพในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เช่น สมัยที่เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ พอรับทราบข้อมูล จปฐ.
และ กชช. 2 ค อันดับแรกที่จะพิจารณา คือ ข้อมูล กชช. 2ค เพื่อยึดพื้นที่เป็นหลักก่อนว่า จังหวัดมีหมู่บ้านตก
เกณฑ์ (ล้าหลัง) จานวนเท่าไรเพื่อใช้เป็นเป้าหมาย แล้วค่อยพิจารณาลึกลงไปในเรื่อง จปฐ. ต่อจากนั้นหาเจ้าภาพ
เช่น ถ้าตกเกณฑ์ด้านสาธารณสุขมาก ก็จะให้สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในตัวที่ตกเกณฑ์ เป็นต้น ส่วนหน้าที่ของเราที่
อยู่ส่วนกลาง ก็พิจารณาพื้นที่ไหนที่ปัญหารุนแรงมากจังหวัดทาไม่ไหว ส่วนกลางก็ลงไปเติม ก็จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และฝ่ายเลขานุการจะดาเนินการจัดส่งเอกสารรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560 และเกณฑ์ชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560-2564 ให้กับ
คณะกรรมการ พชช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
4.2 การใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร ซึ่งจะมีการพัฒนา
ไปสู่เรื่องของ G-Social มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดการบริหารชุมชนโดยชุมชนเอง และสร้างดัชนีเชิง
พื้นที่จากระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดมาตรการ นโยบาย การติ ด ตาม การวางแผนและการตั ด สิ น ใจรายพื้ น ที่ ทาง GISTDA ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญของข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถจะมาจัดทาระบบภูมิสารสนเทศตามกรอบที่
จะจัดทาในเรื่องของการวางแผนการใช้ที่ดิน การบริหารน้า และการบริหารด้านการเกษตร ในการนี้ ขออนุญาตให้
ผู้แทน Gistda นาเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่อที่ประชุมว่า ภายใต้โครงการนี้จะดาเนินการอย่างไร
ผู้แทนสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
อย่างที่ท่าน ผอ. ได้นาเรียนไปแล้วว่า GISTDA กับกรมการพัฒนาชุมชน จะมีการทาความร่วมมือ
ในการที่จะใช้ตัวระบบที่ GISTDA จะเป็นผู้พัฒนาขึ้น เรียกว่า ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้า
เชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ถ้าฟังดูชื่อของตัวระบบแล้วจะเน้นหนักไปในเรื่องของ
ทรัพยากร โดยในระยะแรก เลือกทรัพยากร 4 ด้าน คือ ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า และ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง แต่ก็คานึงถึงด้านสังคมด้วย เพราะการพัฒนาชุมชนของประเทศให้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ ง ยื น ต้ อ งมองจากระดั บ ล่ า งด้ ว ย GISTDA ในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางด้ า นเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ
เป็นหน่วยงานกลางที่จะบูรณาการจากหลายภาคส่วนในฐานะเลขา กพช. หรือว่า NGIS เป็นคลังข้อมูลด้านแผนที่
ด้านข้อมูลดาวเทียม และมีนักวิชาการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้
ซึ่งข้อมูลที่เป็น Big Data ก็คือข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค มีความสาคัญมาก GISTDA พิจารณาว่าสามารถ
จะนามาวิเคราะห์ ต่อยอดเพื่อมา Map กับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีประเด็น หรือตัวชี้วัดใดที่ตกหรือผ่าน
เกณฑ์ ไม่ว่าจะเรื่องรายได้หรือน้ากินน้าใช้ แล้วอยู่ที่ไหนของประเทศ ซึ่งในตัวระบบที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ
พัฒนาคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ GISTDA เห็นว่ายังสามารถนาไปวิเคราะห์ต่อยอดผนวก
กับข้อมูลที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น จัง หวัดสระแก้วมีน้าใช้ไ ม่เพียงพอ ตกเกณฑ์ แล้ว ระบบของ GISTDA
จะต้องไปวิเคราะห์ต่อยอดผนวกกับข้อมูลว่าแล้วในเชิงกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดสระแก้วมีแหล่งน้าที่
เป็นแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าขนาดเล็ก หรือว่าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นที่นี้มีมาก
น้อยเพียงใด ถ้ามีน้อย ผู้บริหารระดับประเทศก็จะสามารถใช้เป็นเหตุผลชี้ชัดในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
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โครงการก่อสร้าง เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า คลองส่งน้า คลองชลประทาน ว่าควรจะพิจารณาจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดต้น ๆ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ากิน น้าใช้พอเพียง รวมไปถึงภาคการเกษตรด้วย
สาหรับข้อมูล กชช. 2ค ก็คงจะเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลระดับชุมชน เขียว เหลือง แดง
ว่าแต่ละตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ตกเกณฑ์ หรือว่ายังอยู่ในช่วงที่ล้าหลัง ปานกลาง หรือก้าวหน้า อยู่ที่ไหนบ้าง อย่างไร
บ้าง และที่สาคัญข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเปรียบเทียบให้เห็นอดีต ย้อนหลัง ดูเป็น Timelineได้ บนระบบภูมิ
สารสนเทศ Scroll ดูจากบนหน้า Map ได้ ระบบดังกล่าวกาลังพัฒนา เมื่อแล้วเสร็จจะเปิดให้กับกรมการพัฒนา
ชุมชนได้ใช้งาน รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ประธาน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ต้องขอบคุณทาง GISTDA หากระบบเสร็จจะทาให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลจะง่ายขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตามที่คณะกรรมการ พชช. ได้มีการแต่ง ตั้ง คณะทางานขึ้นมาเพื่อที่จะวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้มีมาตรฐานและนาผลมาเสนอต่อที่ประชุม คณะทางานดังกล่าวได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีข้อเสนอดังนี้คือ
1. ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ที่ประชุมได้มีข้อเสนอในเรื่องของการปรับวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้ Tablet ให้สามารถใช้ในการเก็บข้อมูล จปฐ. ได้ เดิมเป็นการเก็บ
ข้อมูลแบบใช้กระดาษ การบันทึกข้อมูล ควรมีการเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย หรือ Server ให้รองรับ
กับการใช้งานออนไลน์หรือใช้ Server ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และขอใช้เฉพาะในช่วงเร่งด่วน หรือ
เช่าสัญ ญาณอินเทอร์เน็ตเป็นรายเดือนเฉพาะช่วงเวลาจั ดเก็ บและบันทึ ก และการติดตามตรวจสอบควบคุ ม
คุ ณ ภาพ ต้ อ งสร้ า งความรู้ค วามเข้ า ใจที่ ชัด เจนแก่ผู้ จั ด เก็บ และ ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล รวมทั้ ง ควรมี การตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดหรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ผ่านมาก่อนการประมวลผล ถ้ากรณีการใช้ Tablet ต้องมีการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนการบันทึก หรือตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ Machine Edit
2. ด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล ให้จัดทา Application สาหรับวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การ
ดาเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องงบประมาณกับการแก้ไ ขปัญหาต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน ตาบล การรายงานสารสนเทศคุณภาพชีวิตจากผลการสารวจข้อมูล กชช. 2ค ผนวกข้อมูล จปฐ.
เป็นต้น
เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอ
1. ให้มีการจัดเก็ บข้ อมู ล จปฐ. ด้วยเครื่องมือสื่อออนไลน์ในปีง บประมาณนี้ เพื่อนาผลการ
ดาเนินงานมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2. ให้มีการนาข้อมูล จปฐ. ผนวกข้อมูล กชช. 2ค จัดทาเป็นโปรแกรมรายงานเปรียบเทียบผล
การดาเนินงาน เช่น เปรียบเทียบข้อมูล ด้ านงบประมาณกั บการแก้ไ ขปัญ หาให้กับ ประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. ขยายผลโดยนาข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปต่อยอดในระบบ GIS เพื่อให้การใช้งาน
ข้อมูลสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผู้แทนกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องการใช้ Tablet ในการจัดเก็บ เห็นด้วยอย่างยิ่ง สานักงานสถิติแห่งชาติได้งบเงินกู้มาจัดซื้อ
Tablet และมีโครงการที่จะจัดส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนด้วย ประมาณ 7,162 เครื่อง ประมาณกลางปี 2562
สานักงานสถิติแห่งชาติ จะใช้ เครื่องมือ Tablet ประมาณ 20,000 กว่าเครื่องในการจัดเก็ บข้อ มูลน้ า ที่ไ ด้รั บ
นโยบายจากรัฐบาลมอบให้จัดเก็บข้อมูล ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน หลังจากนั้นประมาณกลางปีไปแล้วจะส่งมอบ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ นอกจากกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ยังจะส่งมอบให้กับกรมทรัพยากรน้า 3,000 กว่าเครื่อง
สภาเกษตรแห่งชาติอีก 6,000 กว่าเครื่อง สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1,000 เครื่อง และสานักงานสถิ ติ
แห่งชาติจะเก็บไว้ประมาณ 2,000 กว่าเครื่อง
ส่วนการใช้ Server ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คงต้องหารือ ในเชิง ลึ กอีกครั้ง หนึ่ ง
สาหรับเรื่องอินเตอร์เน็ต ได้มีการทางานร่วมกันกับ กสทช. ในโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งสิ้นปีนี้ TOT จะติดตั้ง
สัญญาณอินเทอร์เน็ต จานวน 24,700 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านจะมีรัศมีการใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 50 ตารางเมตร
น่าจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ กลางปีหน้าถึงปลายปี 2561 กสทช. จะเสริมในส่วน
ที่ขาด ในส่วนของชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน คงเหลือประมาณ 15,000 กว่าหมู่บ้าน คาดว่าจะครบถ้วนภายในสิ้นปี
2560 โดยแต่ละหมู่บ้านจะมี Wifi ประมาณ 30 เม็กกะวัตต์ ก็จะสามารถช่วยภาครัฐในการบูรณาการการทางาน
ให้ ง่ า ยขึ้ น และเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ด้ ว ยระบบ Machine Edit รวมถึ ง ระบบ
Application ต่าง ๆ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

5.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก
ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 ให้คณะกรรมการ พชช. ได้รับทราบไปแล้วในวาระการประชุมที่ 4.1
ทั้งนี้ เครื่องชี้วัด จปฐ. และ กชช. 2ค มีรายชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
ร่วม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณานาผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ใน
ส่วนของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนประจาปีและนาส่งแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม
2560 และรายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ ประเมิน สรุปผลการดาเนินงาน รายงานให้คณะกรรมการ พชช. ทราบ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แนบแบบรายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
ประชาชน แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มาด้วยแล้ว
มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็นชอบ ให้หน่วยงานเจ้ าภาพได้ จั ด ทาแผนและผลการด าเนิ นงานพัฒนาคุ ณ ภาพชีวิ ต ของ
ประชาชน จากผลการสารวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560 ส่งให้กรมการพัฒนา
ชุมชนตามแบบฟอร์มและห้วงเวลาที่กาหนด
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ) ดวงใจ พัทมุข พัทมุข
(นางสาวดวงใจ พัทมุข)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ชัยยา ขาสะอาด ชัยยา ขาสะอาด
(นายชัยยา ขาสะอาด)
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ พชช.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

วัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์ วัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์
(นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม
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