สำเนารายงานการประชุม
คณะทำงานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2565 ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
ณ หองทุงเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
***************************
รายชื่อผูมาประชุม
1. นายสุวิทย สันตติวงศไชย
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร (ประธานการประชุมฯ)
2. พ.ต.ท.หญิงอรสา กันธัญญะทรัพย รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำแพงเพชร
แทน ผูบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดกำแพงเพชร
3. นางชลิดา สุดไทย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
แทน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
4. นางสาวขวัญนภา ศิริสมบัติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกำแพงเพชร
5. นางสาวประภาพร สิงหโตทอง
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
แทน แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
6. นางสาวอวิภา เพิ่มธัญกร
นักวิชาการคลัง
แทน คลังจังหวัดกำแพงเพชร
7. นางศุภกานต คุมสุวรรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
แทน ศึกษาธการจังหวัดกำแพงเพชร
8. นายวสันต ภักดีวงษ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทน ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
9. นายณัฐกิตติ์ จิตตประสาร
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
แทน สถิติจังหวัดกำแพงเพชร
10. นางสาวสุวรางคณา
นักสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
แทน ทองถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
11. นางรักษณาลี เกตุประสาท
หัวหนาฝายยุทธศาสตรและการจัดการ
แทน หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
12. นายวิเชียร เหลาเขตกิจ
ประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร
13. นางธนพร ตั้งสกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
แทน จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
14. นางสาวเกศสุฎา อยูมา
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
แทนพัฒนาฝมือแรงงานกำแพงเพชร
15. นายพลภัทร อูไทย
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
แทน วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
16. นางสาวเรณิกา จันคุม
นักวิเคราะหนโยบายบายและแผนปฏิบัติการ
แทน หัวหนาสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
17. นางสาวกชนิภา ภคศิริวฒ
ั นา
หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกำแพงเพชร
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18. พ.ท.นรดิษฐ เดชปกครอง
19. นางพรทิวา อำนวย
20. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
21. นายสุขสันต พันละออง
22. นายกฤษฏา บุญครอบ
23. นางสาวรจนา แตงทอง
24. นางสาวหทัยรัตน รัตนปฐม
25.นางจินดา ไทยเทศ
26. นายโชติทิวัตถ บัวหลวง

หัวหนาฝายการขาว
แทน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดกำแพงเพชร
ผูอำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปางมะคา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกำแพงเพชร
ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นางสาวสุพัตรา คลายทิม)
หัวหนาคณะทำงานฯ (ไปราชการฯ) มอบปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เปนประธานการประชุมฯ
2. ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร (ไปราชการ)
3. พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร (ไปราชการ)
4. ประธานศูนยประสานงานองคการชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ศอช.ต.)
5. ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (อช.)
6. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร (กพส.จ.)

-3รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นางสาวนภวรรณ สุขประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน พัฒนาการอำเภอไทรงาม
2. นางสาวรุงนภา ชูเตชะ
พัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี
3. นางสาววันเพ็ญ สาโท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน พัฒนาการอำเภอบึงสามัคคี
4. นางฐานิต ศรีมหาพรหม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
5. นางสาววรารัตน ไชยฟู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา
6. นางสาวจันทรธวัช ยาดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
แทน พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร
7. นางสาวจีรารัตน พัฒนะคูหะ
พัฒนาการอำเภอคลองขลุง
8. วาที่รอยตรีหญิงดุสิตา มั่นเขตวิทย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน พัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง
9. นางพิมลณัฎฐ เพ็งสวย
พัฒนาการอำเภอคลองลาน
10 นางอุษา เวียงสี
พัฒนาการอำเภอลานกระบือ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบ และพิจารณาวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 27/2565 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง แต งตั้ ง
คณะทำงานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2565 ระดับจังหวัด (เอกสารแนบ 1 )
1.2 การบริห ารการจัดเก็บ ขอมูล ความจำเปน พื้ น ฐาน (จปฐ.) ป 2565 ไดดำเนิน การ
จัดเก็บเสร็จสิ้นแลว โดยในป 2565 เปนปสุดทายในการจัดเก็บขอมูลฯ ซึ่งอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด
1.3 การบริหารการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2566 จะเปนการจัดเก็บ
ขอมู ล ฯ ในช วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) โดยจะมีการ
ปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณ ภาพชีวิตของประชาชน และพั ฒ นาเครื่องชี้ วัดความจำเปน พื้น ฐานให สอดคลองกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่กำหนดขึ้นใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

-4 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บขอมู ลความจำเป นพื้ นฐาน
(จปฐ.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 (เอกสารหมายเลข 2 )
จึงเสนอที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุ ม
รับ รองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขรายงานการประชุ มฯ ครั้งที่ 1/2565
วั น พฤหั ส บดี ที่ 3 มี น าคม 2565 ระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา ข อ 5.1 หน ว ยงานหลั ก
และหนวยงานรอง รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15 – 59 ป
มี อ าชี พ และรายได โดยเพิ่ ม หน ว ยงานหลั ก รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ประกอบด ว ย สำนั ก งานจั ด หางาน
จังหวั ดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรและสหกรณ จั งหวัด กำแพงเพชร และสำนักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
กำแพงเพชร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม

ไมมี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การประชุมในวันนี้เปนการประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจำเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ระดับ จังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพขอมูลความ
จำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2565
เอกสารประกอบ : เอกสารสรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2565
ผูนำเสนอ : นางจินดา ไทยเทศ ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นายโชติทิวัตถ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
การวิเคราะหขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งดำเนินการจัดเก็บจากครัวเรือน ที่มีผูอาศัยอยูจริง
โดยในป 2565 มี ผ ลการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ในครั ว เรื อ นทั้ งจั ง หวั ด แพงเพชร ใน 11 อำเภอ 75 ตำบล 89
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 905 หมู บาน 156 ชุมชน จำนวน 154,193 ครัวเรือน มี ประชากรที่
อาศัยอยูจริง จำนวน 433,627 คน จำนวนครัวเรือน 154,193 ครัวเรือน
ประชากรสวนมากมีอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป รอยละ ๒๔.๙๓ รองลงมา คือ ชวงอายุ ๓๕ ป – ๔๙ ป รอยละ
๒๐.๖๗ และชวงอายุ ๕๐ ป – ๕๗ ป รอยละ ๑๗.๗๓
ประชากรสวนมากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4 , ป.6 ,ป.7) รอยละ 49.09 รองลงมา คือ จบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1-3, ม.1-3) รอยละ 16.80 รองลงมา คือ จบชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ
เทียบเทา (มศ.4-5, ม.4-5, ปวช.) รอยละ 12.56 ตามลำดับ โดยมีเพียงรอยละ 6.81 ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

-๕ประเภทอาชี พ ที่ ป ระชากรประกอบชีพมากที่ สุด คือ รับ จ างทั่ วไป รอยละ 29.05 รองลงมาคื อ
การทำกสิกรรม ( ทำนา ทำไร ) รอยละ 29.00 กำลังศึกษา รอยละ 19.68 คาขาย รอยละ 5.98 ไมมี
อาชีพ รอยละ 4.97 อาชีพอื่นๆ 2.04 ตามลำดับ ซึ่งหากจากพิจารณาภาพรวม มีประชาชนประมาณหนึ่งใน
สามของอาชีพทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำไร ทำสวน ประมง ปศุสัตว และรอยละ
8.33 เปนผูไมมีอาชีพ
ประชาชนชาวจั งหวัดกำแพงเพชรนั บ ถือศาสนาพุ ทธมากที่ สุด รอยละ 99.49 (431,432 คน )
โดยกระจายอยู ทั่ ว ไปในทุ ก อำเภอ รองลงมาคื อ ศาสนาคริส ต รอ ยละ 0.48 (2,081 คน) นอกจากนี้
ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ยังนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 0.02 (86 คน) ศาสนาซิกส 3 คน ศาสนา
ฮินดู 4 คน และอื่นๆ 21 คน
จากการสำรวจ ข อ มู ล ความจำเป น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ป 2565 ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ในรอบป ที่ ผ า นมา
( ป 2564 ) ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่อาศัยอยูจริงทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 154,193 ครัวเรือน ประชากร
433,627 คน พบว าคนจั งหวั ดกำแพงเพชร มี คุณ ภาพชีวิต ตามเครื่องชี้วัด ความจำเป น พื้ น ฐาน (จปฐ.)
จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 สุขภาพ
การมี สุ ขภาพดี เป น องค ป ระกอบสำคัญ ในการดำรงชีวิตใหมีความสุข ถาสุขภาพไมแข็งแรง จะไม
สามารถประกอบอาชีพ หรือ ทำกิจกรรมอื่นใดเพื่อใหชีวิตมีความสุขได ดังนั้น การพัฒนาคนใหเปนผูมีสุขภาพ
แข็งแรง จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหมวดแรกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดความจำเปนพื้นฐาน หมวดนี้
ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดทั้งหมด จำนวน 1,051 คน ไดเกณฑมาตรฐานน้ำหนัก 2,500 กรัม จำนวน
1,050 คน คิดเปนรอยละ 99.90 มีอำเภอที่ไมผานเกณฑ คืออำเภอพรานกระตาย จำนวน ๑ คน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดทั้งหมด จำนวน 728 คน ไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรก
ติดตอกัน จำนวน 728 คน คิดเปนรอยละ 100
ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปเต็ม ทั้งหมด จำนวน 57,450 คน ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค จำนวน 57,450 คน คิดเปนรอยละ 100
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๔ ครั ว เรื อ นทั้ งหมด จำนวน 154,193 ครั ว เรื อ น ทุ ก คนในครั ว เรือ นกิ น อาหารถู ก
สุขลักษณะ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน จำนวน 154,193 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100
ตัวชี้ วัด ที่ 5 ครัวเรือนทั้ งหมด จำนวน 154,193 มี การใชย าเพื่ อบำบั ด บรรเทาอาการเจ็บ ป ว ย
เบื้ อ งต น อย างเหมาะสม จำนวน 154,192 ครั ว เรื อ น คิ ด เป น ร อ ยละ 99.99 มี อ ำเภอที่ ไม ผ านเกณฑ
คืออำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน ๑ ครัวเรือน
ตัวชี้ วัด ที่ ๖ คนอายุ 35 ขึ้น ไปทั้งหมด จำนวน 274,488 คน ไดรับ การตรวจสุขภาพประจำป
จำนวน 231,952 คน คิดเปนรอยละ 84.50 ไมผานเกณฑ จำนวน 42,536 คน คิดเปนรอยละ 15.50
โดยมี อ ำเภอที ไม ผ า นเกณฑ เรี ย งตามลำดั บ ร อ ยละ (ฐานคิ ด คื อ จำนวนคนอายุ 35 ป ขึ้ น ของอำเภอ)
ประกอบดวยอำเภอปางศิ ลาทอง 7,616 คน อำเภอบึงสามั คคี 5,733 คน อำเภอไทรงาม 5,606 คน
อำเภอ คลองขลุ ง 7,075 คน อำเภอทรายทองวั ฒ นา 1,904 คน อำเภอ ลานกระบื อ 2,882 คน
อำเภอคลองลาน 2,824 คน อำเภอพรานกระต า ย 2,789 คน อำเภอโกสั ม พี น คร จำนวน 808 คน
เมืองกำแพงเพชร 3,748 คน และอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1,552 คน

-6ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปขึ้นไปทั้งหมด จำนวน 421,993 คน ออกกำลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3
วัน ๆ ละ 30 นาที จำนวน 421,993 คน คิดเปนรอยละ 99.80 ไมผานเกณฑ จำนวน 7 คน ประกอบดวย
อำเภอขาณุวรลักษบุรี 5 คน และอำเภอไทรงาม 2 คน

หมวด ที่ 2 สภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่สำคัญและจำเปนในการดำรงชีวิตของมนุษย คนจะมีคุณภาพชีวิต ที่ดี
นอกจากจะตองมีสุขภาพดีแลว ควรตองมีสภาพแวดลอมที่ดี อันไดแก ที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย เปนแหลงพักพิงสำหรับสรางความอบอุนในครอบครัว มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภค
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในครัวเรือน หมวดนี้ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมี
สภาพคงทนถาวร จำนวน 154,084 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.93 ไมผานเกณฑ จำนวน 109 ครัวเรือน
ประกอบด ว ย อำเภอไทรงาม 51 ครัว เรือน อำเภอปางศิล าทอง 13 ครัวเรื อน อำเภอคลองขลุ ง จำนวน
13 ครั ว เรื อ น อำเภอโกสั ม พี น คร จำนวน 4 ครั ว เรื อ น อำเภอเมื อ งกำแพงเพชร 15 ครั ว เรื อ น อำเภอ
บึงสามัคคี จำนวน 2 ครัวเรือน อำเภอขาณุ วรลักษบุรี 5 ครัวเรือน อำเภอคลองลาน 2 ครัวเรือน อำเภอ
ลานกระบือ 2 ครัวเรือน และอำเภอพรานกระตาย 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีน้ำสะอาด สำหรับดื่ม และบริโภค
เพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน จำนวน 154,193 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนทั้ งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีน้ ำใชเพียงพอตลอดป อยางน อย
คนละ 45 ลิตรตอวัน จำนวน 154,193 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100.00
ตั วชี้ วัด ที่ ๑๑ ครั ว เรื อนทั้ งหมด จำนวน 154,193 ครัว เรื อน มี การจั ด บ านเรือ น เป น ระเบี ย บ
เรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ จำนวน 154,186 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.99 ไมผานเกณฑ
จำนวน 7 ครั ว เรื อ น ประกอบด ว ย อำเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี 4 ครั ว เรื อ น อำเภอคลองลาน 2 ครั ว เรื อ น
และอำเภอโกสัมพีนคร 1 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๒ ครั ว เรื อ นทั้ ง หมด จำนวน 154,193 ครั ว เรื อ น ไม ถู ก รบกวนจากมลพิ ษ
จำนวน 154,001 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.88 ไมผานเกณฑ จำนวน 192 ครัวเรือน ประกอบดวย
อำเภอทรายทองวัฒนา 83 ครัวเรือน อำเภอขาณุวรลักษบุรี 77 ครัวเรือน อำเภอโกสัมพีนคร 9 ครัวเรือน
อำเภอพรานกระตาย 20 ครัวเรือน อำเภอไทรงาม 1 ครัวเรือน และอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
อยางถูกวิธี จำนวน 153,964 ครัวเรือน คิด เปน รอยละ 99.85 ไมผานเกณฑ จำนวน 229 ครัวเรือน
ประกอบด ว ยอำเภอโกสั ม พี น คร 60 ครั ว เรื อ น อำเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี 129 ครั ว เรื อ น และอำเภอ
พรานกระตาย 40 ครัวเรือน

- ๗ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จำนวน 154,184 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.66 ไมผานเกณฑ จำนวน 9 ครัวเรือน ประกอบดวย
อำเภอพรานกระตาย 8 ครัวเรือน และอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี 1 ครัวเรือน
พ.ต.ท.หญิงอรสา กันธัญญะทรัพย รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำแพงเพชร แทน ผูบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดกำแพงเพชร ชี้แจงกรณี ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทางสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ไดแจงสั่งการใหตำรวจทุกสถานีตำรวจออกไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อพูดคุย รับฟงปญหาตางๆ และ
เพื่ อ เป น การออกตรวจ ปรากฏตั ว ในเขตชุ ม ชน หรื อ ตรวจตามสถานที่ เ สี่ ย งและล อ แหลมต อ การเกิ ด
อาชญากรรม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน แลวใหประชาชนที่ไดไปพบปะเยี่ยมเยียน กรอกแบบสำรวจ
ความหวาดกลั วภั ย อาชญากรรมของประชาชนและความเชื่ อมั่น ของประชาชนต อการทำงานของตำรวจ
(PEOPLE POLL) เปน ประจำทุกเดื อน สถานี ตำรวจละ 100 คน โดยตำรวจนำ QR Code ไปให สแกน
เมื่ อประชาชนกรอกแบบสำรวจแล วส งข อมู ล ทาง ตร.จะประมวลผลออกมา แล วแจงผลให สภ.รับ ทราบ
เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน people poll จะมีการสำรวจ 5 ดาน คือ
ดานที่ 1 รอยละความหวาดกลัวในชีวิต รางกาย เพศและทรัพยสิน
ดานที่ 2 รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมของเจาหนาที่ตำรวจ
ดานที่ 3 รอยละความพึงพอใจการบริการภายในสถานีตำรวจ
ดานที่ 4 รอยละความพึงพอใจการบริการภายนอกสถานีตำรวจ
ดานที่ 5 รอยละความพึงพอใจสำหรับงานจราจร
ในสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ขอมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พบวา
ดานที่ 1 รอยละความหวาดกลัวในชีวิต รางกาย เพศและทรัพยสินไดรอยละ 39 ผานเกณฑของทาง ตร.
(เกณฑไมเกินรอยละ 40) ซึ่งประเด็นคำถามในแบบสำรวจจะเปน ดังนี้
1) ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ประเภทตาง ๆ เชน ปลนทรัพย ลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ชมขืน ทำรายรางกาย ฯลฯ ขณะอยูนอกบานพัก ในเวลากลางวัน
2) ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ประเภทตาง ๆ เชน ปลนทรัพย ลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ขมขืน ทำรายรางกาย ฯลฯ ขณะอยูนอกบานพัก ในเวลากลางคืน
3) ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ประเภทตาง ๆ เชน ปลนทรัพย ลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ชมขืน ทำรายรางกาย ฯลฯ ขณะอยูในบานพัก ในเวลากลางวัน
๔) ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ประเภทตาง ๆ เชน ปลนทรัพย ลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ชมขืน ทำรายรางกาย ฯลฯ ขณะอยูในบานพัก ในเวลากลางคืน
๕) ความหวาดกลัวอาชญากรรมสมัยใหม เชน แกงคคอลเซ็น ตอร การพนัน ออนไลน การปลอม
แปลง/ขโมยขอมูลบัตรเครดิต แชรลูกโซ หลอกลวงซื้อของออนไลน เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯลฯ
จากแบบสำรวจพบวาประชาชนมีความหวาดกลัวอาชญากรรมสมัยใหม เชน แกงคคอลเซ็นตอร
การพนันออนไลน ฯลฯ มากที่สุด
ดานที่ 2 รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมของเจาหนาที่ตำรวจ ไดรอยละ 80
(เกณฑไมนอยกวารอยละ 80 ) ผานเกณฑ ซึ่งประเด็นคำถามจะเปน
2.1 ลดชองวางในการกระทำความผิด โดยออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ และออกตรวจ
เยี่ยมประชาชนเปนปรจำ รวมถึงจัดสายตรวจ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด
2.2บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพื่อลดอาชญากรรม เชนตรวจตราการพกพาอาวุธปน กวดขัน
จับกุมกลุมวัยรุนที่กอความรำคาญตอชุมชน
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2.3 ใชเทคโนโลยีในการปองกันอาชญากรรม เชน กลอง CCTV กลองติดหนารถสายตรวจ กลอง
ติดหมวกกันนอค
2.4 ใหความรูกับประชาชนในชุมชนตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน สรางเครือขายในชุมชน และ
วิธีปองกันตนเองจากอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ
ดานที่ 3 รอยละความพึงพอใจการบริการภายในสถานีตำรวจ ประเด็นคำถามในแบบสำรวจจะเปนเรื่องของ
อาคารสถานที่เปนระเบียบ สะอาด หรือ การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) มีมั้ย หรือ
เจาหนาที่ตำรวจมีทาทีสุภาพเปนมิตร พูดจาไพเราะ
ดานที่ 4 รอยละความพึงพอใจการบริการภายนอกสถานีตำรวจ ประเด็นคำถามในแบบสำรวจจะเปนเรื่องของ
เจาหนาที่ตำรวจบริการดวยความกระตือรือรน มีความพรอมในการใหบริการ พูดจาไพเราะ สุภาพ
ดานที่ 5 รอยละความพึงพอใจสำหรับงานจราจรประเด็นคำถามในแบบสำรวจจะเปนเรื่องของ การให
คำแนะนำในดานตาง ๆ มีเจาหนาที่ตำรวจเขาระงับเหตุ การอำนวยการจราจรของเจาหนาที่ตำรวจ การให
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน รถเสีย การสอบปากคำนอกสถานีตำรวจของเจาหนาที่ตำรวจ และการ
รวมกิจกรรมชุมชนของเจาหนาที่ตำรวจ
หมวดที่ 3 การศึกษา
คน เป น ป จ จั ย และผลของการพั ฒ นาประเทศ หากประชากรของประเทศมีคุ ณ ภาพ จะส งผลให
ประเทศมีการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น คนจะมี คุณ ภาพถาไดรับ การศึกษาที่มีป ระสิทธิภ าพ การสรางคนใหมีความรู
ความสามารถมีทักษะพื้น ฐานที่จำเป น มีลักษณะนิ สัยจิต ใจที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองสังคม
การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ทั้งทางปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม การศึกษาจึงเปนความจำเปนของ
ชี วิ ต อี ก ประการหนึ่ ง นอกเหนื อจากความจำเป น ด านที่ อยู อ าศั ย อาหาร เครื่อ งนุ งห ม และยารัก ษาโรค
การศึกษาจึงเปนปจจัยที่ 5 ของชีวิต เปนปจจัยที่จะชวยแกปญหาทุกๆ ดานของชีวิต และเปนปจจัยที่สำคัญ
ที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง รวดเร็ว และสงผล
กระทบใหวิถีดำรงชีวิตตองเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนกัน การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเปนมากขึ้น
ดว ยดั งคำกล าวที่ วา “การศึ กษาพั ฒ นาคน คนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมประเทศชาติ ) การศึ กษาจึ งเป น
รากฐานของการพัฒ นาคุณภาพคน ดังนั้น “การศึกษา” จึงไดถูกกำหนดไวเปนหมวดที่ 3 ของความจำเป น
พื้นฐานของประชาชนไทย หมวดนี้ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3 – 5 ป ทั้งหมด จำนวน 8,442 คน ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร อ มก อ นวั ย เรี ย น จำนวน 8,441 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 99.99 ไม ผ า นเกณฑ จำนวน 1 คน คื อ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 คน
ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 - 14 ป ทั้งหมด จำนวน 46,576 คน ไดรับ การศึกษาภาคบังคับ 9 ป
จำนวน 46,546 คน คิดเปนรอยละ 99.94 ไมผานเกณฑ จำนวน 30 คน คือ อำเภอปางศิลาทอง 9 คน
อำเภอขาณุวรลักษบุรี 11 คน อำเภอโกสัมพีนคร 3 คน อำเภอไทรงาม 5 คน อำเภอพรานกระตาย 5 คน
และอำเภอลานกระบือ 1 คน
ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ทั้งหมด จำนวน อายุ 1,706 คน ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
จำนวน 1,704 คน คิดเปนรอยละ 99.88 ไมผานเกณฑ จำนวน 2 คน คืออำเภอพรานกระตาย 1 คน และ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี 1 คน
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 8 ค น ใน ค รั ว เรื อ น ที่ จ บ ก ารศึ ก ษ าภ าค บั งคั บ 9 ป ที่ ไม ได เรี ย น ต อ แ ล ะ
ยังไมมีงานทำ ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ จำนวน 366 คน คิดเปนรอยละ 99.73 ไมผานเกณฑจำนวน
1 คน คืออำเภอไทรงาม
นางสาวนางสาวนภวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แทนพัฒนาการ
อำเภอไทรงาม ไดชี้แจงกรณี คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและ ยังไมมีงานทำ
ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ไมผานเกณฑ จำนวน 1 ครัวเรือน ตรวจสอบพบวาเปนผูพิการ
ตัวชี้วัดที่ 1๙ คนอายุ 15 – 59 ป ทั้งหมด จำนวน อายุ 267,033 คน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อยางงายได จำนวน 267,028 คน คิดเปนรอยละ 99.99 ไมผานเกณฑ จำนวน 5 คน คืออำเภอไทรงาม
จำนวน 3 คน อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน ๑ คน และอำเภอพรานกระตาย จำนวน ๑ คน
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได
การมีงานทำและรายได ตัวชี้วัดนี้เปนการพูดในเชิงเศรษฐกิจของครัวเรือน ของคนวัยแรงงานและคน
สูงอายุ รวมทั้งการออมเงินของครัวเรือน หมวดนี้ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15 – 59 ป ทั้งหมด จำนวน อายุ 235,635 คน มีอาชีพและรายได จำนวน
235,622 คน คิ ดเป น รอยละ 99.99 ไมผานเกณฑ จำนวน 13 คน คื อ อำเภอไทรงาม 6 คน อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 4 คน อำเภอลานกระบือ 2 คน และอำเภอโกสัมพีนคร 1 คน
นางอุษา เวียงสี พัฒนการอำเภอลานกระบือ ชี้แจงกรณี คนอายุ 15 – 59 ป มีมีงานทำ และไมมี
รายได ตรวจสอบพบวาเปนผูพิการ และเปนผูปวยติดเตียง ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
ตั วชี้ วัด ที่ ๒๑ คนอายุ 60 ป ขึ้ น ไปทั้ งหมด จำนวน 107,272 คน มี อาชี พ และรายได จำนวน
107,220 คน คิดเปนรอยละ 99.95 ไมผานเกณฑ จำนวน 52 คน คืออำเภอลานกระบือ จำนวน 12 คน
อำเภอไทรงาม จำนวน 12 คน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 15 คน อำเภอพรานกระตาย จำนวน 10 คน
อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 2 คน และอำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
ไมนอยกวา 40,000 บาท/คน/ป จำนวน 154,026 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.89 ไมผา นเกณฑ จำนวน
167 ครัวเรือน ประกอบดวย อำเภอทรายทองวัฒ นา จำนวน 30 ครัวเรือน อำเภอคลองขลุง จำนวน 41
ครัวเรือน อำเภอไทรงาม จำนวน 23 ครัวเรือน อำเภอปางศิลาทอง จำนวน 7 ครัวเรือน อำเภอบึงสามัคคี
จำนวน 5 ครัวเรือน อำเภอขาณุ วรลักษบุรี 22 ครัวเรือน อำเภอลานกระบือ จำนวน 6 ครัวเรือน อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จำนวน 24 ครัวเรือน อำเภอพรานกระตาย จำนวน 6 ครัวเรือน และอำเภอคลองลาน
จำนวน 3 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒๓ ครั ว เรื อ นทั้ ง หมด จำนวน 154,193 ครั ว เรื อ น มี ก ารเก็ บ ออมเงิ น จำนวน
150,424 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 97.56 ไมผานเกณฑ จำนวน 3,769 ครัวเรือน ประกอบดวย อำเภอ
พรานกระตาย 1,469 ครัวเรือน อำเภอขาณุวรลักษบุรี 1,758 ครัวเรือน อำเภอโกสัมพีนคร 476 ครัวเรือน
อำเภอบึ งสามั คคี 61 ครัว เรือน อำเภอลานกระบื อ 3 ครัว เรือน อำเภอไทรงาม 1 ครัว เรือน และอำเภอ
เมืองกำแพงเพชร 1 ครัวเรือน

- ๑๐ หมวดที่ 5 คานิยม
คานิยมเปนกรอบของแนวคิดเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม เปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับวามี
คุณคา การปลูกฝงคานิยมในสังคมไทยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเปนตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในการ
ดำเนินชีวิตระหวางสมาชิกในสังคมใหสอดคลองสัมพันธกันชวยเสริมสรางความเปนปกแผนใหแกสังคม เมื่อ
กระแสโลกาภิวัตนท่ีวัฒนธรรมตะวันตกและชาติอื่นๆ เขามาในประเทศไทย ทำใหมีผลกระทบตอการดำเนินชีวิต
ทำใหเด็กรุนใหมของไทยลืมเลือนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยไปไมนอย ดังนั้น จึงไดกำหนดการปลูกฝงคานิยมไทย
ไวเปนหมวดที่ 5 ถาเด็กหรือเยาวชนในวันนี้เปนผูที่มีคุณคา มีปญญา เปนผูมีคุณธรรมและสติปญญาในทางที่
ถูกตอง สังคมไทยจะไดผูใหญที่ดีในอนาคต ครอบครัวจึงเปนสถาบันแรกที่สำคัญที่สุดในการแตงแตมคุณธรรม
ความดีหรือสิ่งที่เลวรายใหกับเด็ก ซึ่งถือวาเปนตัวแทนทางสังคมที่ทำหนาที่ปลูกฝงวัฒนธรรม เริ่มจากการเปน
แบบอยางใหเด็กเลียนแบบจนเปนความเคยชิน ซึมซับจนกลายเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของเด็กโดยไมรูตัว สิ่ง
เหล า นี้ จ ะช ว ยกล อ มเกลาเด็ ก ให เกิ ด การเรี ย นรู และรั บ การถ า ยทอดวั ฒ นธรรมรวมทั้ ง ค า นิ ย ม หมวดนี้
ประกอบดวย 8 ตัวชี้วัด มีผลการจัดเก็บ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 433,627 คน ไม ดื่มสุรา จำนวน 397,423 คน
คิดเปนรอยละ 91.65 ไมผานเกณฑ จำนวน 36,204 คน ประกอบดวย อำเภอปางศิลาทอง 2,346 คน
อำเภอทรายทองวั ฒ นา 1,461 คน อำเภอคลองลาน 3,160 คน อำเภอบึ งสามั คคี 1,567 คน อำเภอ
ลานกระบื อ 2,424 คน อำเภอเมื อ งกำแพงเพชร 10,652 คน อำเภอไทรงาม 2,616 คน อำเภอ
พรานกระตาย 3,965 คน อำเภอคลองขลุง 3,311 คน อำเภอขาณุ ว รลักษบุ รี 3,668 คน และอำเภอ
โกสัมพีนคร จำนวน 1,034 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒5 คนในครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 433,627 คน ไมสูบบุหรี่ จำนวน 405,136 คน
คิดเปนรอยละ 93.43 ไมผานเกณฑ จำนวน 28,491 คน ประกอบดวย อำเภอปางศิลาทอง 1,567 คน
อำเภอทรายทองวั ฒ นา 1,033 คน อำเภอคลองลาน 2,421 คน อำเภอบึงสามัคคี 1,105 คน อำเภอ
ลานกระบื อ 1,850 คน อำเภอเมื อ งกำแพงเพชร 8,087 คน อำเภอไทรงาม 1,994 คน อำเภอ
พรานกระตาย 4,179 คน อำเภอคลองขลุง 2,585 คน อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 959 คน และอำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 2,711 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒6 คนอายุ 6 ปขึ้นไปทั้งหมดจำนวน 421,993 คน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอย
สั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง จำนวน 421,656 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 99.92 ไม ผ า นเกณฑ จำนวน 337 คน
ประกอบดวยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 324 คน และอำเภอลานกระบือ 13 คน
ตัวชี้ วัด ที่ ๒๗ ผู สูงอายุทั้งหมด 108,060 คน ไดรับ การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน จำนวน 108,059 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 99.99 ไม ผ า นเกณฑ จำนวน 1 คน อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผูพิการทั้งหมดจำนวน 9,449 คน ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน จำนวน 9,448 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 99.99 ไม ผ า นเกณ ฑ จำนวน 1 คน อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผูปวยโรคเรื้อรังทั้งหมดจำนวน 19,483 คน ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จำนวน 19,482 คน คิดเปนรอยละ 99.99 ไมผานเกณฑ จำนวน 1 คน อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
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ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน มีสวนรวมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น จำนวน 153,956 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.85 ไมผานเกณฑ จำนวน
237 ครัวเรือน ประกอบดวย อำเภอขาณุ วรลักษบุ รี 202 ครัวเรือน อำเภอพรานกระตาย 25 ครัวเรือน
อำเภอลานกระบือ 8 ครัวเรือน และอำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 2 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัดที่ ๓๑ ครั วเรือนทั้ งหมด จำนวน 154,193 ครัวเรือน ครอบครัวมี ความอบอุ น จำนวน
153,825 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.76 ไมผานเกณฑ จำนวน 368 ครัวเรือน ประกอบดวย อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 309 ครัวเรือน อำเภอพรานกระตาย 39 ครัวเรือน อำเภอโกสัมพีนคร 18 ครัวเรือน และ
อำเภอลานกระบือ จำนวน 2 คน
ประธานในที่ ป ระชุมฯ ใหอำเภอขาณุ วรลักษบุรี ทบทวนกรณี มีครัวเรือนไมผาน
เกณฑตัวชี้วัดที่ 27 ตัวชี้วัดที่ 28 และตัวชี้วัดที่ 29 โดยใหไปสอบถามครัวเรือน หรือผูนำชุมชนอีกครั้ง
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน
รายไดเฉลี่ยของคนกำแพงเพชร ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 79,754.88 บาท/คน/ป โดยที่
อำเภอคลองขลุ ง มี ร ายได เฉลี่ ย ต อ คนต อ ป ม ากที่ สุ ด จำนวน 89,279.37 บาท/คน/ป และอำเภอ
พรานกระตาย มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปนอยที่สุด จำนวน 69,475.69 บาท/คน/ป
รายจายเฉลี่ย ของคนกำแพงเพชร ภาพรวมทั้ งจังหวัด จำนวน 49,639.07 บาท/คน/ป
โดยทีอำเภอคลองขลุง มีรายจายไดเฉลี่ยตอคนตอป มากที่สุด จำนวน 49,639.07 บาท/คน/ป และอำเภอ
เมืองกำแพงเพชร มีรายจายเฉลี่ยตอคนตอปนอยที่สุด จำนวน 44,872.18 บาท/คน/ป
ผลตางรายได-รายจายเฉลี่ยของคนกำแพงเพชร ภาพรวมทั้งจังหวัด เทากับ 30,115.81
บาท/คน/ป โดยที่ อำเภอทรายทองวัฒนา มีผลตางรายไดรายจายเฉลี่ย มากที่สุด เทากับ 36,542.75 บาท/
คน/ป และอำเภอปางศิลาทอง มีผลตางรายไดรายจายเฉลี่ย นอยที่สุด เทากับ 21,113.45 บาท/คน/ป
ขอมูลที่นาสนใจ
จำนวนครัวเรือนไมผานเกณฑรายไดเฉลี่ย จากผลการสำรวจภาพรวมจังหวัด พบวา มีครัวเรือนที่ไม
ผานเกณฑรายไดเฉลี่ยคนละ 40,000 บาท/ป ทั้งจังหวัดมีจำนวน 167 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 0.11
โดยมี อ ำเภอที่ มี จ ำนวนครั ว เรื อ นที่ ไม ผ า นเกณฑ ร ายได เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ อำเภอคลองขลุ ง จำนวน
41 ครัวเรือน รองลงมาคือ อำเภอทรายทองวัฒนา 30 ครัวเรือน และอำเภอเมืองกำแพงเพชร 24 ครัวเรือน
อำเภอไทรงาม 23 ครัวเรือน อำเภอขาณุวรลักษบุรี 22 ครัวเรือน อำเภอปางศิลาทอง 7 ครัวเรือน อำเภอ
พรานกระต าย และอำเภอลานกระบื อ 6 ครั วเรื อน อำเภอบึ งสามั คคี 5 ครั วเรื อน และอำเภอคลองลาน
3 ครัวเรือน ตามลำดับ แตหากพิจารณาเปนสัดสวนรอยละของครัวเรือนที่ไมผานเกณฑรายได พบวา อำเภอที่
มีรอยละของครัวเรือนที่ไมผานเกณฑมากที่สุด คือ อำเภอทรายทองวัฒนา รอยละ 0.27 รองลงมา คืออำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี รอยละ 0.24 ตามลำดับ
ครัวเรือนตกเกณฑรายไดซ้ำ ป 2564 เทียบป 2565
จำนวน 3 ครัวเรือน อำเภอเมืองกำแพงเพชร 1 ครัวเรือน อำเภอคลอขลุง 1 ครัวเรือน และอำเภอ
ปางศิลาทอง 1 ครัวเรือน

- 12 ระดับความสุขเฉลี่ยของคนกำแพงเพชร
จากผลการสำรวจ พบวาคนในครัวเรือนอำเภอปางศิลาทอง มีระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
มากที่สุด คือ มีระดับความสุขที่ระดับ 8.80 และอำเภอพรานกระตาย มีระดับความสุขเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนนอยที่สุด คือ มีระดับความสุขที่ระดับ 8.18
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รับรองขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2565
ผูนำเสนอ : นางจินดา ไทยเทศ ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนี้ ไดมีการดำเนินการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. ป ๒๕๖5
ตามขั้นตอนตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
๑. ไดจัดเก็บขอมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จากทุกหมูบาน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ เสร็จเรียบรอยแลว
๒. ไดตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของขอมูล จปฐ. ทุกอำเภอ เสร็จเรียบรอยแลว
๓. ไดประมวลผล และตรวจสอบความถูกตองขอมูล จปฐ. ทั้งหมดของจังหวัด ทุกตัวชี้วัด เสร็จ
เรียบรอยแลว
๔. ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ของจังหวัดนี้ จำนวน 154,193 ครัวเรือน
จาก 1,065 หมูบาน/ชุมชน 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 11 อำเภอ
๕. มีตัวชี้วัดที่รอยละไมผานเกณฑมากที่สุด ๓ ลำดับแรก คือ
๑) ตัวชี้วัดที่ 6
ไมผานเกณฑ จำนวน 42,536 คน คิดเปนรอยละ 15.50
๒) ตัวชี้วัดที่ 24 ไมผานเกณฑ จำนวน 36,204 คน คิดเปนรอยละ 8.35
๓) ตัวชี้วัดที่ 25 ไมผานเกณฑ จำนวน 28,491 คน คิดเปนรอยละ 6.57
๖. มีครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 40,๐๐๐ บาท/คน/ป จำนวน 167 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 0.11
๗. จังหวัดนี้ มีรายไดเฉลี่ยคนละ 79,754.88 บาท/ป
ขอรับรองวาไดดำเนินการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป ๒๕๖5 อยางถูกตองครบถวน และมีคุณภาพโดยมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของขอมูล จปฐ. ของจังหวัดนี้ เฉลี่ยรอยละ 98.22
(นำคาความเชื่อมั่นในคุณภาพของขอมูล จปฐ. ของทุกอำเภอ มาหาคาเฉลี่ย)
มติที่ประชุม

รับรองขอมูลฯ

- ๑๓ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ผูนำเสนอ : นางจินดา ไทยเทศ ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดจปฐ. ที่นำมาใชในการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ประกอบดวย
ดานสุขภาพ
เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกำลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที
ดานความเปนอยู
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร
ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน
ครัวเรือนมีน้ำใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน
ครัวเรือนมีการจัดการบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
ดานการศึกษา
เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
คนอายุ 15-59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
ดานรายได
คนอายุ 15-59 ป มีอาชีพและรายได
คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได
รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
ดานการเขาถึงบริการรัฐ
ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) จินดา นาจรัส ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจินดา นาจรัส )
(ลงชื่อ) โชติทิวัตถ บัวหลวง ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายโชติทิวัตถ บัวหลวง )

