รายงานการประชุม
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562
(ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด)
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
******************
ผู้เข้าประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ
2. นายไพโรจน์
3. นางพรเพ็ญ
4. พ.ต.อ.พิภพ
5. นายจตุรงค์
6. นายมานพ
7. นายพอเจตต์
8. นายสมพร
9. นางสาวนุชดา
10. นางจารุภา
11. นางสาวจุรี
12. นางสาวสุนทรี
13. นางสาววิมลรัตน์
14. นางสาวพิศมัย
15. นางสาววิมลรัตน์
16. นางสาวสุพรรณี
17. นางอุทัยวรรณ
18. นายนนท์
19. นายอานนท์
20. นางสาวนุชจรี

เหมะรักษ์
โสภาพร
ตะปะโจทย์
สุขก่่า
มีสบาย
จันทพงศ์
เจริญสุข
ราชโยธา
โพธิลักษณ์
ศิริ
อารีสัตยโยธิน
สมบูรณ์ธนรัชต์
สุกตรง
ศรไชย
สมพงษ์
เกษมพงษ์
พลสมัคร
แสงจันทร์
ช่อทอง
พลอยศรี

21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายชลอ
นางสาวปิยฉัตร์
นางสาวศิริพร
นางสาวอังคณา
นายสหัส
นางสาวปณิดา

กรองทอง
จัตุรัส
พิลาพันธ์
สีกล่่า
บรรจงเมือง
เซี่ยงว่อง

27.
28.
29.
30.
31.

นางสาวธนมน
นายฐานุพงษ์
นายพลพงษ์
นางสาวสุนิศา
นายสิทธินนท์

ศรีจันทร์ทับ
โพธิ์สาร
กิจชัยสวัสดิ์
นนธิจันทร์
ธรรมมา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พัฒนาการจังหวัดระยอง
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดระยอง
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดระยอง
ผู้แทนประมงจังหวัดระยอง
ผู้แทนแรงงานจังหวัดระยอง
ผู้แทนจัดหางานจังหวัดระยอง
ผู้แทนสถิติจังหวัดระยอง
ผู้แทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ผู้แทน หน.ส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ผู้แทน ผอ.ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผู้แทน ผอ.ส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดระยอง
ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานระยอง
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดระยอง
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ผู้แทนผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
ผู้แทน ผอ.ผู้แทน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ผู้แทนนายก อบต.ตะพง
ผู้แทนนายก อบต.ห้วยยาง
ผู้แทนนายกเทศมนตรีต่าบลบ้านค่ายพัฒนา
ผู้แทนนายกเทศมนตรีต่าบลจอมพลเจ้าพระยา

- 2 32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นางสาวสุมาลี
นายไพฑูรย์
นายณัฐสิริพล
นางสาวสรัลชนก
นายวีระ
นายหาญ
นางสาวสรรเพชุดา
นางสุชาดา
นายพิทักษ์พงษ์
นายช่านาญ
นายชาตรี
นางวรรณเพ็ญ
นางสาวกัลนิกา
นางสาวศุภานัน

ไชยก่าเนิด
เชิญขวัญ
จันทร์ยิ้ม
เจริญศึกษา
แสนโคตร
ศรีหาวงษ์
ทองปาน
โสมดี
อันเนตร
รักราวี
มีบุญ
นามคุณ
วุฒาพิทักษ์
เทพค่า

ผู้แทนนายก อบต.ส่านักท้อน
ผู้แทนนายก อบต.พลงตาเอี่ยม
ผู้แทนนายกเทศมนตรีต่าบลซ่าฆ้อ
ผู้แทนนายกเทศมนตรีต่าบลมาบข่าพัฒนา
พัฒนาการอ่าเภอเมืองระยอง
พัฒนาการอ่าเภอแกลง
ผู้แทนพัฒนาการอ่าเภอบ้านค่าย
ผู้แทนพัฒนาการอ่าเภอปลวกแดง
ผู้แทนพัฒนาการอ่าเภอบ้านฉาง
พัฒนาการอ่าเภอวังจันทร์
พัฒนาการอ่าเภอเขาชะเมา
พัฒนาการอ่าเภอนิคมพัฒนา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
2. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
3. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
5. ขนส่งจังหวัดระยอง
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุธิรา
2. นางสุอารีย์
3. นายศลักษณ์
4. นายประภาส
5. นายฉัตย์ชัย
6. นายเสวก
7. นางนริสสรา
8. นายพิทยา
9. นางสาวกมลทิพย์

พัดชา
กลิ่นสุคนธ์
สาครเสถียร
ขุนคต
นามแก้ว
ทองเกิด
ธีระสิริรัตน์
ศรีแหงโคตร
ตันติวิทย์

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ

- 3 เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
เลขานุการได้มีหนังสือจังหวัดระยองที่ รย 0019/ว3407 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมเป็น คณะท่า งานฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง รายงานการประชุม คณะท่างานบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ่าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ระดับประเทศ
เลขานุการเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจ่าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ระดับประเทศ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลครัวเรือนที่แสดงถึงมาตรฐานขั้นต่่าของครัวเรือนไทย ที่ควรมีคุณภาพ
ชีวิตแต่ละเรื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ จัดเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี จัดเก็บโดยอาสาสมัครใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และมีหน่วยงานระดับต่าบล อ่าเภอ จังหวัดให้การสนับสนุน มีทั้งหมด 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ได้แก่ หมวด
ที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด หมวดที่ 4 การมีงาน
ท่าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด และหมวดที่ 5 ค่านิยม มี 4 ตัวชี้วัด ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทั้งประเทศ ปี 2562 ได้
จ่านวน 12,975,931 ครัวเรื อน (76 จั งหวัด (ยกเว้น กทม.) 878 อ่าเภอ 7,255 ต่าบล 7,776 อปท. 84,116
หมู่ บ้ าน/ชุ มชน) คิ ดเป็ นร้ อยละการจั ดเก็ บของเขตชนบท 66% และเขตเมื อง 34% ประชากร จ่ านวนทั้ งสิ้ น
36,890,212 คน แบ่งเป็น ชาย 17,978,483 คน (48.74%) และหญิง 18,911,729 คน (51.26%)
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน
ด้านรายรับ : ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ ยครัวเรือนละ 231,076.30 บาท/ต่อปี เฉลี่ ยคนละ
81,279.83 บาท/ต่อปี มีการออมเงิน 11,836,866 ครัวเรือน เป็นเงิน 260,941 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ
22,044.80 บาท
ด้านรายจ่าย : รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละ 145,581.15 บาท/ต่อปี เฉลี่ยคนละ 51,207.38
บาท/ต่อปี
ภาระหนี้สิน : มีหนี้สินในระบบ 1,520,269 ครัวเรือน จ่านวน 1,714,269 คน เป็นเงิน
146,918 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 96,639.49 บาท เฉลี่ยคนละ 85,703.01 บาท และมีหนี้สินนอกระบบ
88,597 ครัวเรือน จ่านวน 98,423 คน เป็นเงิน 5,170 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 58,356.65 บาท เฉลี่ยคนละ
52,530.65 บาท

- 4 มีครัวเรือนทีต่ กเกณฑ์ด้านรายได้ 38,000 บาทต่อปี : จ่านวน 30,775 คร. (0.24%)
ระดับความสุข ครัวเรือนประเมินตนเองในขณะนั้น ว่ามีความสุขระดับใด
ความสุขเฉลี่ยระดับประเทศ 8.36 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เรียงล่าดับความสุขตามภาค
ได้แก่ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสุขเฉลี่ย 8.48 2) ภาคเหนือ ความสุขเฉลี่ย 8.33 3) ภาคกลาง ความสุขเฉลี่ย
8.28 และ 4) ภาคใต้ ความสุขเฉลี่ย 8.25 เรียงล่าดับตามสุ ขระดับจังหวัด 10 ล่ าดับแรก ได้แก่ 1) อ่านาจเจริญ
2) สกลนคร 3) ล่าปาง 4) หนองบัวล่าภู 5) อุบลราชธานี 7) มุกดาหาร 8) ร้อยเอ็ด 8) อุตรดิตถ์ 9) เชียงราย 10) อุดรธานี
ส่วนจังหวัดระยอง “มีความสุขเฉลี่ย ในระดับ 7.86” อยู่ ล่าดับที่ 76 เป็นล่าดับสุดท้ายของประเทศ
คุณภาพชีวิตของคนไทย
5 ตัวชี้วัดอันดับแรกที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด
1) ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.99
2) ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.99
3) ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการได้รับการดูแลฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.98
4) ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดรับวัคซีนป้องกันโรคฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.97
5) ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.95
5 ตัวชี้วัดอันดับแรกที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด
1) ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออม ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 8.78
2) ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6-14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 6.09
3) ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 6.05
4) ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 5.93
5) ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 3.81
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จังหวัดระยอง
เลขานุการเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจ่าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 จังหวัดระยอง ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดระยอง ด่าเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ่าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของคนที่อาศัยอยู่
จริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 คือ ทุกครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จ่านวน
152,583 ครัวเรือน จาก 8 อ่าเภอ 54 ต่าบล และ อปท. 12 แห่ง จ่านวน 433 หมู่บ้าน 167 ชุมชน ผลการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จ่านวน 152,749 ครัวเรือน เกินจากเป้าหมาย 166 ครัวเรือน (เขตชนบท 66%
เขตเมือง 34%) จ่านวนประชากร ทั้งสิ้น 363,313 คน แยกเป็นเพศชาย 178,681 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 เพศหญิง
184,632 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 28.85 มีช่วงอายุระหว่าง 35 ปี - 49 ปี
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน
ด้านรายรับ : ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 296,379.12 บาท/ต่อปี (มีรายได้มากเป็น
ล่าดับที่ 6 ของประเทศ) * เฉลี่ยคนละ 124,607.73 บาท/ต่อปี (มีรายได้มากเป็นล่าดับที่ 5 ของประเทศ) มีการออม
145,705 ครัวเรือน และไม่ผ่านเกณฑ์การออม 7,044 ครัวเรือน

- 5 ด้านรายจ่าย : รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละ 217,032.72 บาท/ต่อปี (มีรายจ่ายมากเป็นล่าดับที่
1 ของประเทศ) เฉลี่ยคนละ 91,247.85 บาท/ต่อปี (มีรายจ่ายมากเป็นล่าดับที่ 3 ของประเทศ)
ภาระหนี้สิน : มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 8,166.51 บาท/ปี
ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ 38,000 บาทต่อปี : จ่านวน 10 คร. (0.01%)
ผลการจัดเก็บข้อมูลด้านรายได้ : จากครัวเรือนทั้งหมด 152,749 ครัวเรือน
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จ่านวน 152,739 ครัวเรือน ร้อยละ 99.99
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่่ากว่าเกณฑ์ จ่านวน 10 ครัวเรือน ร้อยละ 0.01
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ 124,607.73 บาท/คน/ปี
อ่าเภอที่มีรายได้เฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับแรก อ่าเภอเมืองระยอง รายได้เฉลี่ย
147,750.93 บาท/คน/ปี
อันดับสอง อ่าเภอปลวกแดง รายได้เฉลี่ย
141,637.55 บาท/คน/ปี
อันดับสาม อ่าเภอนิคมพัฒนา รายได้เฉลี่ย
130,542.61 บาท/คน/ปี
อันดับสี่ อ่าเภอบานฉาง รายได้เฉลี่ย
110,682.89 บาท/คน/ปี
อันดับห้า อ่าเภอวังจันทร์ รายได้เฉลี่ย
107,354.71 บาท/คน/ปี
อันดับหก อ่าเภอแกลง
รายได้เฉลี่ย
107,290.90 บาท/คน/ปี
อันดับเจ็ด อ่าเภอบ้านค่าย รายได้เฉลี่ย
104,550.77 บาท/คน/ปี
อันดับแปด อ่าเภอเขาชะเมา รายได้เฉลี่ย
68,341.77 บาท/คน/ปี
ผลการจัดเก็บข้อมูลด้านรายจ่าย : จากครัวเรือนทั้งหมด 152,749 ครัวเรือน
รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับ 91,247.85 บาท/คน/ปี
อ่าเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับแรก อ่าเภอเมืองระยอง รายจ่ายเฉลี่ย
120,442.45 บาท/คน/ปี
อันดับสอง อ่าเภอปลวกแดง รายจ่ายเฉลี่ย
97,007.39 บาท/คน/ปี
อันดับสาม อ่าเภอนิคมพัฒนา รายจ่ายเฉลี่ย
94,569.20 บาท/คน/ปี
อันดับสี่ อ่าเภอบานฉาง รายจ่ายเฉลี่ย
81,501.73 บาท/คน/ปี
อันดับห้า อ่าเภอแกลง
รายจ่ายเฉลี่ย
71,462.64 บาท/คน/ปี
อันดับหก อ่าเภอวังจันทร์ รายจ่ายเฉลี่ย
69,026.34 บาท/คน/ปี
อันดับเจ็ด อ่าเภอบ้านค่าย รายจ่ายเฉลี่ย
63,448.30 บาท/คน/ปี
อันดับแปด อ่าเภอเขาชะเมา รายจ่ายเฉลี่ย
45,063.79 บาท/คน/ปี
ระดับความสุข ของจังหวัดระยอง
ในภาพรวมจังหวัดระยอง “มีความสุขเฉลี่ย ในระดับ 7.86”(จากคะแนนเต็ม 10) ระดับ
ความสุขเฉลี่ยเรียงตามล่าดับอ่าเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) อ.แกลง 8.35 2) อ.วังจันทร์ 8.25
3) อ.เขาชะเมา 8.24 4) อ.นิคมพัฒนา 8.21 5) อ.ปลวกแดง 8.17 6) อ.บ้านค่าย 8.09 7) อ.บ้ านฉาง 7.70
8) อ.เมืองระยอง 7.38
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ร้อยละ 100

คุณภาพชีวิตของคนระยอง
5 ตัวชี้วัดอันดับแรกที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด
1) ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้่าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100
2) ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ผ่านเกณฑ์

3) ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดรับวัคซีนป้องกันโรคฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.99
4) ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.99
5) ตั วชี้ วั ดที่ ผู้ 27 สู งอายุ ได้ รั บการดู แลจากครอบครั ว ชุ มชน ภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.99
5 ตัวชี้วัดอันดับแรกที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด
1) ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออม ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 4.62
2) ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 3.77
3) ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 3.15
4) ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 2.77
5) ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจ่าปี ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 1.56
จ่านวนตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในแต่ละอ่าเภอ
1) อ่าเภอเมืองระยอง
จ่านวน 8 ตัวชี้วัด
2) อ่าเภอแกลง
จ่านวน 26 ตัวชี้วัด
3) อ่าเภอบ้านค่าย
จ่านวน 12 ตัวชี้วัด
4) อ่าเภอปลวกแดง
จ่านวน 23 ตัวชี้วัด
5) อ่าเภอบ้านฉาง
จ่านวน 8 ตัวชี้วัด
6) อ่าเภอวังจันทร์
จ่านวน 16 ตัวชี้วัด
7) อ่าเภอเขาชะเมา
จ่านวน 14 ตัวชี้วัด
8) อ่าเภอนิคมพัฒนา
จ่านวน 18 ตัวชี้วัด
มติที่ประชุม
รับทราบ

ปี 2562 ดังนี้

4.3 ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพรวมเปรียบเทียบข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และ ปี 2562
เลขานุการเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพรวมเปรียบเทียบข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และ

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพรวมเปรียบเทียบข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และปี 2562 ดังนี้
รายการ

ข้ อมู ล จปฐ. ปี 2561

ข้ อมู ล จปฐ.

จานวนที่ สารวจ

ตั ว ชี้ วั ด

ทั้ ง หมด

ผ่ านเกณฑ์
จานวน

ข้ อมู ล จปฐ. ปี 2562
ไม่ ผ่ านเกณฑ์

จานวนที่ สารวจ

ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

ทั้ ง หมด

ผ่ านเกณฑ์
จานวน

ร้ อยละ

ผลต่ างร้ อยละ
ไม่ ผ่ านเกณฑ์

ที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์

จานวน ร้ อยละ ปี 61 และ 62

หมวดที่ 1 สุข ภาพ มี 7 ตั ว ชี้ วั ด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป

600 คน

600 คน 100.00

0 คน 0.00

410 คน

410 คน 100.00

0 คน 0.00

0.00

2. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

431 คน

431 คน 100.00

0 คน 0.00

338 คน

338 คน 100.00

0 คน 0.00

0.00

34,788 คน 34,788 คน 100.00

0 คน 0.00

2 คน

0.01

0.01

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริม

33,980 คน 33,978 คน 99.99

ภูมิคมุ้ กันโรค

303 คร. 0.20 152,749 คร. 152,701 คร. 99.97

48 คร. 0.03

-0.17

5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่ อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม 152,595 คร. 152,198 คร. 99.74

397 คร. 0.26 152,749 คร. 152,644 คร. 99.93

105 คร. 0.07

-0.19

6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี

223,879 คน 219,492 คน 98.04 4,387 คน

1.96 232,313 คน 228,694 คน 98.44 3,619 คน

1.56

-0.40

7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที

341,156 คน 333,861 คน 97.86 7,295 คน

2.14 353,686 คน 350,973 คน 99.23 2,713 คน

0.77

-1.37

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตั ว ชี้ วั ด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่ นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร

152,595 คร. 152,543 คร. 99.97

52 คร. 0.03 152,749 คร. 152,720 คร. 99.98

29 คร. 0.02

-0.01

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ

152,595 คร. 152,539 คร. 99.96

56 คร. 0.04 152,749 คร. 152,726 คร. 99.98

23 คร. 0.02

-0.02

152,595 คร. 152,419 คร. 99.88

176 คร. 0.12 152,749 คร. 152,641 คร. 99.93

108 คร. 0.07

-0.05

0.88 152,749 คร. 152,671 คร. 99.95

78 คร. 0.05

-0.83

593 คร. 0.39 152,749 คร. 152,355 คร. 99.74

5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ 152,595 คร. 151,247 คร. 99.12 1,348 คร.
12. ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจำกมลพิษ

152,595 คร. 152,002 คร. 99.61

394 คร. 0.26

-0.13

13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบตั ภิ ัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี

152,595 คร. 151,532 คร. 99.30 1,063 คร. 0.70 152,749 คร. 151,366 คร. 99.09 1,383 คร. 0.91

0.21

14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

152,595 คร. 152,570 คร. 99.98

0.02

25 คร. 0.02 152,749 คร. 152,688 คร. 99.96

61 คร. 0.04
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152,595 คร. 152,292 คร. 99.80

4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน

รายการ

ข้ อมู ล จปฐ. ปี 2561

ข้ อมู ล จปฐ.

จานวนที่ สารวจ

ผ่ านเกณฑ์

ตั ว ชี้ วั ด

ทั้ ง หมด

จานวน

8,364 คน

ข้ อมู ล จปฐ. ปี 2562
ไม่ ผ่ านเกณฑ์

จานวนที่ สารวจ

ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

ทั้ ง หมด

8,364 คน 100.00

0 คน 0.00

ผ่ านเกณฑ์
จานวน

ร้ อยละ

ผลต่ างร้ อยละ
ไม่ ผ่ านเกณฑ์

ที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์

จานวน ร้ อยละ ปี 61 และ 62

หมวดที่ 3 การศึ กษา มี 5 ตั ว ชี้ วั ด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี

29,910 คน 28,381 คน 94.89 1,529 คน

5.11

7,810 คน

7,808 คน 99.97

2 คน 0.03

0.03

31,898 คน 31,870 คน 99.91

28 คน 0.09

-5.02

17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ

556 คน

555 คน 99.82

1 คน

0.18

335 คน

334 คน 99.70

1 คน 0.30

0.12

18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ

163 คน

163 คน 100.00

0 คน 0.00

124 คน

123 คน 99.19

1 คน

0.81

0.81

ยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ ำยได้

251,209 คน 251,066 คน 99.94

143 คน 0.06 256,382 คน 256,232 คน 99.94

150 คน 0.06

0.00

226,991 คน 226,003 คน 99.56

988 คน 0.44 228,516 คน 228,147 คน 99.84

369 คน

0.16

-0.28

65,050 คน 62,595 คน 96.23 2,455 คน

3.77

-1.75

หมวดที่ 4 การมี ง านทาและรายได้ มี 4 ตั ว ชี้ วั ด
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้

60,149 คน 56,831 คน 94.48 3,318 คน

5.52

22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

152,595 คร. 152,581 คร. 99.99

14 คร. 0.01 152,749 คร. 152,739 คร. 99.99

10 คร. 0.01

0.00

23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิ น

152,595 คร. 132,742 คร. 86.99 19,853 คร. 13.01 152,749 คร. 145,705 คร. 95.39 7,044 คร. 4.61

-8.40

24. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ

352,911 คน 340,389 คน 96.45 12,522 คน

3.55 363,313 คน 351,884 คน 96.85 11,429 คน

3.15

-0.40

25. คนในครัวเรือนไม่สบู บุหรี่

352,911 คน 343,002 คน 97.19 9,909 คน

2.81 363,313 คน 353,232 คน 97.23 10,081 คน

2.77

-0.04

26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบตั กิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อย สัปดำห์ละ 1 ครัง

341,156 คน 329,737 คน 96.65 11,419 คน

3.35 353,686 คน 349,173 คน 98.72 4,513 คน

1.28

-2.07

8 คน

0.01

0.01

2 คน

0.12

0.12

หมวดที่ 5 ค่ านิ ย ม มี 8 ตั ว ชี้ วั ด

27. ผู้สงู อำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน

60,437 คน 60,437 คน 100.00

0 คน 0.00

65,356 คน 65,348 คน 99.99

28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน

1,587 คน

1,587 คน 100.00

0 คน 0.00

1,703 คน

1,701 คน 99.88

29. ผู้ปว่ ยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน

3,979 คน

3,979 คน 100.00

0 คน 0.00

4,201 คน

4,189 คน 99.71

12 คน 0.29

0.29

30. ครัวเรือนมีสว่ นร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่ อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 152,595 คร. 151,778 คร. 99.46

817 คร. 0.54 152,749 คร. 152,081 คร. 99.56

668 คร. 0.44

-0.10

152,595 คร. 151,842 คร. 99.51

753 คร. 0.49 152,749 คร. 152,602 คร. 99.90

147 คร. 0.10

-0.39

31. ครอบครัวมีควำมอบอุน่
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20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้

- 9 ผ่านเกณฑ์มากขึ้น (คุณภาพชีวิตดีขึ้น) จ่านวน 18 ข้อ ได้แก่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30 และ 31
ผ่านเกณฑ์เท่าเดิม จ่านวน 4 ข้อ ได้แก่ 1, 2, 19 และ 22
ผ่านเกณฑ์ลดลง (คุณภาพชีวิตแย่ลง) จ่านวน 9 ข้อ ได้แก่ 3, 13, 14, 15, 17, 18, 27,
28 และ 29
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดระยอง ปี 2562
เลขานุ การชี้แ จงว่า ตามที่ห น่ว ยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดหลั กและร่วมได้บูรณาการแผนงาน
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยองตามตัว ชี้วัดข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและเสนอรายละเอียดตามตารางร่างแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดระยอง ระดับจังหวัด ปี 2562 ดังนี้

ร่ างแ ผนบู ร ณาการการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต ของประชาชนจั งหวัด ระยอง ระดั บ จั งหวัด ปี 2562
ข้อมูลควำมจ้ำเป็นพืนฐำน (จปฐ.)
ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
โคร งการ ปรั บสภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ อ าศั ย สาหรั บผู้สู งอายุ/คนพิ ก าร

8. ครัวเรือนมีควำมมัน่ คง

ปรับปรุงซ่อมแซมทีอ่ ยู่

ในทีอ่ ยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพ

อำศัยให้มสี ภำพแข็งแรงมัน่ คง วัตถุประสงค์ เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทีอ่ ยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมให้ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร สำมำรถด้ำรงชีวติ ได้

คงทนถำวร

หมำยเหตุ
พม.

อย่ำงปลอดภัย มีคณ
ุ ภำพชีวติ ทีด่ ขี ึน
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้สูงอำยุและคนพิกำร

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

งบประมำณ 20,000 บำท/หลัง
ระยะเวลำด้ำเนินกำร ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2562

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ ได้รับผลกระทบจำก
จ้ำนวน 2 โครงกำร 2 หน่วยงำน

ตรวจสอบและก้ำหนด

1. กิ จ กร ร ม : ตร วจสอบและแก้ ไ ขปั ญ หาข้อ ร้ องเรี ยนด้ านมลพิ ษต่ างๆ ร่ วมกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง

มลพิษในพืนที่

แนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน

กลุ่มเป้ำหมำย : ชุมชน/ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจำกมลพิษในพืนทีจ่ ังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

ระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง งบประมำณ : ระยะเวลำด้ำเนินกำร : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน่วยทีร่ ับผิดชอบ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร

ส้ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ กีย่ วข้องในพืนทีจ่ ังหวัดระยอง
โรงงำน

ประชำสัมพันธ์

2. โคร งการ พั ฒ นาเครื อข่ายอุ ตสาหกร ร มรั กษ์สิ่งแวดล้ อ ม

สถำนประกอบกำร

จัดฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

ยังกระท้ำผิดกฎหมำย

จัดกิจกรรมศึกษำดูงำน

1. เพือ่ ถ่ำยทอดควำมรู้ทถี่ ูกต้องและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้

จัดท้ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยฯ

อย่ำงยั่งยืน
2. เพือ่ ปลูกจิตส้ำนึกให้สถำนประกอบกำรในกำรช่วยกันก้ำกับดูแลและเฝ้ำระวังกำรเกิดผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม

สอจ.
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หน่วยทีร่ ับผิดชอบ - สนง.พมจ.ระยอง, อปท. และ อพม.

ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
3. เพือ่ สร้ำงจิตส้ำนึกให้ประชำชนในชุมชน และเปิดโอกำสให้มสี ่วนร่วม

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
(ต่อ)

หมำยเหตุ
สอจ.

ในกำรป้องกันและกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม
4. เพือ่ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำก

จ้ำนวน 2 โครงกำร 2 หน่วยงำน

โรงงำนอุตสำหกรรม
5. เพือ่ เป็นกำรเตรียมกำรพัฒนำควำมรู้ และศักยภำพของกลุ่มสมำชิกเครือข่ำยฯกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่
สู่นโยบำยประเทศไทย 4.0
จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย จัดฝึกอบรม จ้ำนวน 30 คน ศึกษำดูงำน จ้ำนวน 30 คน
งบประมำณ งบประมำณจำกส้ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม จ้ำนวน 85,500 บำท

2562

13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัตภิ ัย

ชุมชน หมูบ่ ้ำน ยังไม่มี

จัดท้ำแผนชุมชน แผนอัคคีภัย โคร งการ จั ดทาแผนชุ มชน 8 อาเภอๆ ละ 50 คน วั ตถุ ป ร ะสงค์ เพื่ อ สร้ างการ รั บรู้ ก าร ป้ อ งกั น

และภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี

กำรเตรียมควำมพร้อม

เพือ่ สร้ำงกำรรับรู้ เตรียม

อุ บั ติเ หตุ แ ละภั ย ธร ร มชาติ อ ย่ างถู ก วิ ธี

หรือขำดควำมรู้เรื่อง

ควำมพร้อมและป้องกัน

ระยะเวลำด้ำเนินกำร 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

กำรป้องกันอุบัตเิ หตุ

อุบัตเิ หตุและภัยธรรมชำติ

หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ ส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระยอง

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

ปภ.

และภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี อย่ำงถูกวิธี

2562

15. เด็กอำยุ 3 - 5ปี ได้รับบริกำร

1. ส่งเสริม พัฒนำครูปฐมวัย

1. โคร งการ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตเด็ ก ปฐมวั ย ด้ ว ยความรู้ Brain Executive Functions พร้ อม

เลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน

และผู้ปกครองให้มคี วำมรู้

เป็ น พลเมือ งที่ มีศั ก ยภาพ

ควำมเข้ำใจในกำรเลียงดู

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ครอบครัว ครูปฐมวัย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงภูมคิ มุ้ กันชีวติ บนฐำนควำมรู้

เด็กปฐมวัยให้มพี ฒ
ั นำกำร

กำรพัฒนำสมอง (EF) เพือ่ ใก้เด็กมีคณ
ุ ภำพชีวติ ทีด่ ี

ตำมวัย

กลุ่มเป้ำหมำย เด็กปฐมวัยอำยุ 3 - 6 ปี ใน 18 โรงเรียน

2. สนับสนุนงบประมำณ

งบประมำณ 6,000,000 บำท

จ้ำนวน 2 โครงกำร 1 หน่วยงำน

แก่ครอบครัวในกำรเลียงดูเด็ก ระยะเวลำด้ำเนินกำร ม.ค. 62 - ม.ค. 63
หน่วยทีร่ ับผิดชอบ สนง.พมจ.ระยอง และ สนง.ศึกษำธกำรจ.ระยอง

พม.
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หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ สอจ.ระยอง

ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ

15. เด็กอำยุ 3 - 5ปี ได้รับบริกำร

ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
2. โคร งการ เงิน อุ ดหนุ น เพื่ อ การ เลี้ย งดู เ ด็ ก แร กเกิ ด

เลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน

วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพฒ
ั นำกำรเหมำะสมตำมวัย เป็นกำรคุม้ ครองทำงสังคม

(ต่อ)

หมำยเหตุ

เพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย เด็กแรกเกิด - 6 ปี

จ้ำนวน 2 โครงกำร 1 หน่วยงำน

งบประมำณ 600บำท/คน/เดือน
ระยะเวลำกำรเข้ำร่วมโครงกำร ได้รับเงินอุดหนุนเป็นเวลำ 6 ปี
หน่วยทีร่ ับผิดชอบ สนง.พมจ.ระยอง และ อปท.

20. คนอำยุ 15-59 ปี มีอำชีพ

กิ จ กร ร มจั ดหางาน ณ สานั ก งาน

ส้ำนักงำน

และรำยได้

วัตถุประสงค์ กำรส่งเสริมกำรมีงำนท้ำ และให้บริกำรจัดหำงำนฃแก่ประชำชน

จัดหำงำน

กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนวัยก้ำลังแรงงำนผู้ประสงค์หำงำนท้ำ

จังหวัดระยอง

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

งบประมำณ ๑๘๐,๐๐๐ บำท (จ้ำงเหมำพนักงำน ๑ คน)
ระยะเวลำด้ำเนินกำร ต.ค.๖๑ - ก.ย. ๖๒
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส้ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระยอง

2562

21. คนอำยุ 60 ปีขันไป

โคร งการ ขยายโอกาสการ มีงานทาให้ ผู้สู งอายุ

ส้ำนักงำน

มีอำชีพและรำยได้

วัตถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ โอกำสกำรมีงำนท้ำให้ผู้สูงอำยุ

จัดหำงำน

กลุ่มเป้ำหมำย ผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึนไป จ้ำนวน ๖๐ คน

จังหวัดระยอง

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

งบประมำณ ๑๗๒,๐๓๐บำท
ระยะเวลำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส้ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระยอง
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2562

ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ

ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
1. ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ 1. โคร งการ ศู น ย์ ป ฏิ รู ปอุ ตสาหกร ร ม 4.0 ร ะดั บ จั งหวั ด (Mini ITC 4.0)

22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน

1. ครัวเรือนส่วนใหญ่

ต่อปี

ประกอบอำชีพเกษตรกร บรรจุภัณฑ์ และฉลำกต้นแบบ วัตถุประสงค์

จ้ำนวน 3 โครงกำร 2 หน่วยงำน

ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ

ให้ฟรี เพือ่ ลดต้นทุนใน

1)เพือ่ ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ

เกษตรแปรรูป

กำรออกแบบ

ให้แก่ ผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจชุมชนในระดับจังหวัด

และอำหำร แต่ผลิตภัณฑ์ 2. ให้บริกำรด้ำนกำรถ่ำย

2) เพือ่ ส่งเสริมผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจชุมชนในพืนทีส่ ู่ศนู ย์ปฏิรูปอุตสำหกรรมระดับจังหวัด

ไม่ได้รับกำรพัฒนำ

รูปสินค้ำให้เป็นทีโ่ ดดเด่น

(Mini ITC 4.0) ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตน้ แบบทีใ่ ช้เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรผลิตทีส่ ูงขึน

ท้ำให้ไม่เป็นทีด่ งึ ดูด

สำมำรถขำยผ่ำน

3) เพือ่ ให้ผู้ประกอบกำรทีไ่ ด้รับบริกำร สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนจำกกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำม
แนวประชำรัฐภำยใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ้ำหนด

และไม่สำมำรถสร้ำง

จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ประกอบกำร SMEs หรือวิสำหกิจชุมชน ภำคกำรผลิต ภำคกำรค้ำภำคบริกำร

มูลค่ำเพิม่ เป็นผลท้ำให้

งบประมำณ งบประมำณจำกส้ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

ไม่กอ่ ให้เกิดรำยได้

จ้ำนวน 184,210 บำท

ทีเ่ พิม่ ขึน

หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ สอจ.ระยอง

2. ครัวเรือนส่วนใหญ่

3. ออกให้ค้ำแนะน้ำ

2. โคร งการ ค่ าใช้ จ่ ายในการ ดาเนิ น งานมาตร ฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชน

ประกอบอำชีพเกษตรกร ประชำสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพือ่ ยกระดับสินค้ำในชุมชนให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ

และสำมำรถมีช่องทำงกำรตลำดทีเ่ พิม่ ขึน

สินค้ำให้ได้มำตรฐำน

เกษตรแปรรูป

จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ผลิตสินค้ำชุมชนทีไ่ ด้รับกำรขึนทะเบียน OTOP และผู้ผลิตอำหำรทีไ่ ด้รับกำรรับรอง

หัตถกกรรม และอำหำร

มำตรฐำน อย. จ้ำนวน 38 รำย

แต่ผลิตภัณฑ์

งบประมำณ งบประมำณจำกส้ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม จ้ำนวน 30,288 บำท

ไม่ได้มำตรฐำน

หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ สอจ.ระยอง

ท้ำให้สินค้ำไม่ได้รับ
ควำมไว้วำงใจกับผู้บริโภคไม่มกี ำรซือสินค้ำจึงท้ำให้รำยได้ไม่ตอ่ เนื่องและไม่เพิม่ ขึน

สอจ.
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สนใจของลูกค้ำและตลำด ตลำดออนไลน์ได้

หมำยเหตุ

สอจ.

ปี

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ

หมำยเหตุ

ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
2562

22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ต่อปี
(ต่อ)
จ้ำนวน 3 โครงกำร 2 หน่วยงำน

23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

4. กำรส่งเสริมอำชีพให้

3. โคร งการ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนเชิ งบู ร ณาการ

กำรประกอบอำชีพ

กับครัวเรือน และส่งเสริม

วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยำกจน ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรชีวติ ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม

4. ขำดเงินทุน

กำรใช้ชีวติ ตำมหลักเศรษฐกิจ ด้ำเนินชีวติ ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถพึง่ ตนเองและชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน

ในกำรประกอบอำชีพ

พอเพียง

กลุ่มเป้ำหมำย ครัวเรือนตกเกณฑ์ 10 ครัวเรือน

5. ไม่มกี ำรด้ำเนินชีวติ

งบประมำณ กรมกำรพัฒนำชุมชน

ตำมหลักเศรษฐกิจ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร ตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563

พอเพียง

หน่วยงำนรับผิดชอบ ส้ำนักงำนพัฒำชุมชนจังหวัด/อ้ำเภอ

1.ผลพวงจำก

1.สร้ำงควำมตระหนักให้

กิ จ กร ร ม : ให้ ค วามรู้ และส่ งเสริ มเกี่ ย วกั บ การ ออมเงิน ในครั วเรื อนตามหลั ก ปรั ชญาของ

ภำวะเศรษฐกิจ

ประชำชนเห็นควำมส้ำคัญ

เศร ษฐกิ จ พอเพี ย ง

ระบบกำรเงินของ

ของกำรออมเงิน

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สมำชิกในครัวเรือนให้ควำมส้ำคัญ และเห็นประโยชน์ของกำรเก็บออมเงิน มีควำมรู้

ประเทศ ท้ำให้

สร้ำงภูมคิ มุ้ กันด้ำนเศรษฐกิจ

ควำมเข้ำใจตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

ต้นทุนกำรผลิตสูง

ของครอบครัวตำมหลัก

จนเป็นวิถีชัวติ และส่งเสริมให้ครัวเรือนทีต่ กเกณฑ์ เข้ำเป็นสมำชิกกลุ่มออมเงินในชุมชน

ครัวเรือนมีรำยได้

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทีต่ กเกณฑ์ฯ ทังหมด (ตกเกณฑ์ทงหมด
ั
7,044 ครัวเรือน)

ไม่เพียงพอ ท้ำให้

2.ส่งเสริมให้เกิดองค์กร/

ไม่มเี งินออม

กลุ่มออมเงินเพือ่ เป็นแหล่งทุน ระยะเวลำด้ำเนินกำร สิงหำคม 2562 ถึง มิถุนำยน 2563

2.ขำดวินัยทำงกำรเงิน

ในกำรพัฒนำอำชีพ

รักสบำย ขำดควำมยับยัง สร้ำงรำยได้และสร้ำง
ชั่งใจในกำรใช้จ่ำยเงิน
3.ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุน

สวัสดิกำรชุมชน

พช.

งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด/อ้ำเภอ

พช.
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2562

3. ขำดองค์ควำมรู้ใน

ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์
24 คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ

สำเหตุ
1) กำรดืม่ สุรำในวัยรุ่น

แนวทำงแก้ไขปัญหำ
1.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
1. โคร งการ ร ณร งค์ คั ดกร องและให้ ค วามรู้ ป ร ะชาชน

หมำยเหตุ
สธ.

1.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด
จ้ำนวน 2 โครงกำร 1 หน่วยงำน

25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
จ้ำนวน 3 โครงกำร 1 หน่วยงำน

2.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

วัยแรงงำน

2.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

3) กำรดืม่ สุรำใน

3.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

วัยผู้สูงอำยุ

3.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

4) กำรดืม่ สุรำใน

4.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง

4.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

1) กำรสูบบุหรี่ในวัยรุ่น 1.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้
เพิม่ มำกขึน

1.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

2) กำรสูบบุหรี่ใน

1.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

วัยแรงงำนเพิม่ มำกขึน

1.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

3) กำรสูบบุหรี่ใน

1.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

วัยผู้สูงอำยุ

1.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

4) กำรสูบบุหรี่ใน

1.1 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง

1.2 กำรจัดกิจกรรมบ้ำบัด

5) กำรไม่ด้ำเนินกำร

5.1 กำรบังคับใช้กฎหมำย

ตำมกฎหมำยของ
สถำนทีจ่ ้ำหน่ำย

2. โคร งการ พั ฒ นาร ะบบคลิ นิ ก บาบั ดรั กษาผู้ติดสุ ร า

1. โคร งการ ร ณร งค์ คั ดกร องและให้ ค วามรู้ ป ร ะชาชน
2. โคร งการ พั ฒ นาร ะบบคลิ นิ ก บาบั ดรั กษาผู้สู บ บุ ห รี่ ใ น ร พ./ร พ.สต.
3. โคร งการ พั ฒ นาสถานที่ จาหน่ ายให้ ดาเนิ น การ ตามมาตร การ ทางกฎหมาย

สธ.
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2562

2) กำรดืม่ สุรำใน

ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
กิ จ กร ร มเข้าวั ดทาบุ ญ และปฏิ บั ติธ ร ร มของชุ มชนคุ ณ ธร ร ม เนื่ อ งในวั น ธร ร มสวนะ (วั น พร ะ)

26. คนอำยุ 6 ปีขึน ไป ปฏิบัติ

1. กำรเปลี่ยนแปลงใน

กิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อย

ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรด้ำรง วัดท้ำบุญในวันธรรมสวนะ

และวั น สาคั ญ ต่ างๆ

สัปดำห์ละ 1 ครัง

ชีวติ กำรท้ำกิจกรรม

(วันพระ) ในของแต่ละชุมชน

วัตถุประสงค์

ร่วมกับชุมชน เป็นต้น

2. ส่งเสริมให้ชุมชน

1. เพือ่ รณรงค์ให้คนในชุมชนได้เข้ำวัดท้ำบุญ ปฏิบัตธิ รรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) หรือวันส้ำคัญต่ำงๆ

2. ประชำชนให้

คุณธรรมมีกำรจัดกิจกรรม

2. เพือ่ ให้เด็กและเยำวชน และประชำชนทัว่ ไปได้มโี อกำสท้ำบุญ ปฏิบัตกิ จิ กรรมทำงศำสนำ ในวันธรรมสวนะ

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

1. รณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ

ควำมส้ำคัญในกำรปฏิบัติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทำงศำสนำ

และวันส้ำคัญต่ำงๆ ได้แสดงตนเป็นพุทธมำมกะทีด่ ี

กิจกรรมทำงศำสนำ

เนื่องในวันส้ำคัญต่ำงๆ

3. เพือ่ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับหลักธรรมค้ำสอนทำงศำสนำ และสำมำรถน้ำไปปรับใช้

น้อยลง

เช่น กำรท้ำบุญตักบำตร

ในชีวติ ประจ้ำวันได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม

กำรปฏิบัตธิ รรม เป็นต้น

กลุ่มเป้ำหมำย เด็กและเยำวชน ประชำชนในแต่ละชุมชน

วธ.

-
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งบประมำณ

หมำยเหตุ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร ตลอดปี พ.ศ. 2562
หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ ส้ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
2562

27. ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแล

1. กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ

1. โคร งการ ให้ บ ริ การ ผู้สู งอายุ ใ นภาวะยากลาบาก

จำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ

ผู้สูงอำยุทปี่ ระสบปัญหำ

วัตถุประสงค์ เพือ่ ช่วยแบ่งเบำภำระของผู้สุงอำยุให้สำมำรถด้ำรงชีวติ ได้เบืองต้น

หรือภำคเอกชน

ทำงสังคม

กลุ่มเป้ำหมำย ผู้สูงอำยุทปี่ ระสบปัญหำทำงสังคม

2. เสริมสร้ำงและส่งเสริม

งบประมำณ 2,000 บำท/คน/ครัง

กำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร ต.ค. 62 - ก.ย. 64

ทีส่ ำมำรถช่วยเหลือตนเองได้

หน่วยทีร่ ับผิดชอบ - สนง.พมจ.ระยอง

จ้ำนวน 2 โครงกำร 1 หน่วยงำน

2. โคร งการ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตและส่ งเสริ มอาชี พ ผู้สู งอายุ
วัตถุประสงค์ เพือ่ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มผู้สูงอำยุในกำรจัดกิจกรรมทำงสังคม เพือ่ ให้ผู้สูงอำยุมคี ณ
ุ ภำพชีวติ ทีด่ ี
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้สูงอำยุทสี่ ำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้
ระยะเวลำด้ำเนินกำร ต.ค. 62 - ก.ย. 64
หน่วยทีร่ ับผิดชอบ - สนง.พมจ.ระยอง และ อปท.

พม.

ปี
2562

ตัวชีวัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์

สำเหตุ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ(โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ

28. ผู้พกิ ำรได้รับกำรดูแล

กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ

ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
โคร งการ ส่ งเสริ มสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก าร เพื่ อ การ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตคนพิ ก าร

จำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ

คนพิกำรตำมมำตรำ 20

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้คนพิกำรมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก สวัสดิกำร

หรือภำคเอกชน

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำ

และควำมช่วยเหลืออืน่ จำกรัฐ

คุณภำพชีวติ คนพิกำร

กลุ่มเป้ำหมำย คนพิกำรทีป่ ระสงค์ขอรับสิทธิประโยชน์

พ.ศ. 2556

ระยะเวลำด้ำเนินกำร ต.ค. 62 - ก.ย. 64

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

หมำยเหตุ
พม.

หน่วยทีร่ ับผิดชอบ - สนง.พมจ.ระยอง และ อปท.
2562

29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแล

กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ

จำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ

ผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้กำรช่วยเหลือครอบครัวทีป่ ระสบควำมเดือดร้อนเพรำะสำเหตุหัวหน้ำครอบครัว

พม.

เจ็บป่วยร้ำยแรง ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้
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หรือภำคเอกชน

โคร งการ สงเคร าะห์ ค ร อบครั วผู้มีร ายได้ น้ อ ยและผู้ไ ร้ ที่ พึ่ ง

กลุ่มเป้ำหมำย ครอบครัวทีป่ ระสบควำมเดือดร้อน
จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

งบประมำณ ไม่เกิน 3,000 บำท/ครอบครัว/ครัง
ระยะเวลำด้ำเนินกำร ต.ค. 62 - ก.ย. 64
หน่วยทีร่ ับผิดชอบ - สนง.พมจ.ระยอง และ ศคพ.ระยอง

2562

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรม

1. ไม่เห็นควำมส้ำคัญ

1. รณรงค์ ส่งเสริม

กิ จ กร ร ม ร ณร งค์ ส่ งเสริ ม ให้ ป ร ะชาชนมีส่ ว นร่ วมในการ ทากิ จ กร ร มสาธาร ณะร่ วมกั น

สำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน

ของกำรมีส่วนร่วมกับ

ให้ประชำชนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรจัดกิจกรรมเพือ่ สำธำรณะประโยชน์

หรือท้องถิ่น

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน ในกำรท้ำ ในกำรท้ำกิจกรรมสำธำรณะ

กลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชนทุกครัวเรือน จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 668 ครัวเรือน งบประมำณ –

กิจกรรมเพือ่ สำธำรณะ

ร่วมกัน

ระยะเวลำด้ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2563

ประโยชน์

2. ประชำสัมพันธ์กำรจัด

หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ พช. และ ภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน

2. ไม่มเี วลำ

กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

ของหมูบ่ ้ำน/ชุมชนอย่ำงทัว่ ถึง

พช.

ร่ างแ ผนบู ร ณาการการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต ของประชาชนจั งหวัด ระยอง ระดั บ จั งหวัด ปี 2562
ข้อมูลพืนฐำนระดับหมู่บำ้ น (กชช. 2ค)
ปี
2562

ตัวชีวัด กชช. 2ค ทีต่ กเกณฑ์
15. ควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำน

สำเหตุ
ควำมประมำทของ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ
จัดฝึกอบรม

ผู้ปฏิบติงำน

โครงกำร/กิจกรรมแก้ไขปัญหำ (โปรดระบุวตั ถุประสงค์ จ้ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร และหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ)
โคร งการ "โร งงานรั กร ะยอง" ร่ วมป้ อ งกั น และลดอุ บั ติเ หตุ อุ บั ติภั ย ภายในและภายนอกโร งงาน

หมำยเหตุ
สอจ.

วัตถุประสงค์

จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

1. เพือ่ ให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอุบัตเิ หตุและอุบัตภิ ัยทีเ่ กิดขึนทังภำยในโรงงำนและภำยนอกโรงงำน
2. เพือ่ สร้ำงแนวคิดในกำรหำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำให้กบั โรงงำน
3. เพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชน ตำมแนวคิดทำงประชำรัฐ
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จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย จ้ำนวน 400 คน
งบประมำณ งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ จ้ำนวน 318,000 บำท
หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ สอจ.ระยอง
2562

32 ควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ
จ้ำนวน 1 โครงกำร 1 หน่วยงำน

ชุมชน หมูบ่ ้ำน ยังไม่มี

จัดท้ำแผนชุมชน แผนอัคคีภัย โคร งการ จั ดทาแผนชุ มชน

กำรเตรียมควำมพร้อม

เพือ่ สร้ำงกำรรับรู้ เตรียม

วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้ำงกำรรับรู้กำรป้องกันอุบัตเิ หตุและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี

หรือขำดควำมรู้เรื่อง

ควำมพร้อมรับมือ

จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 8 อ้ำเภอๆ ละ 50 คน

กำรป้องกันอุบัตเิ หตุและ จำกภัยพิบัติ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

ภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี

หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ ส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระยอง

ปภ.

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยองได้เสนอแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดระยอง ปี 2562 ในตัวชี้วัดที่เป็นเจ้าภาพ ดังนี้
รายงานแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ปี 2562
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดระยอง
ลาดับที่
1

อาเภอ

อปท.

เมืองระยอง ทน.ระยอง

เมืองระยอง ทม.มำบตำพุด

3

เมืองระยอง อบต. ตะพง

4

เมืองระยอง อบต. บ้ำนแลง

5
6

แกลง
แกลง

ม.25 ชุมชน
สองพีน่ ้อง
ม.27 ชุมชนริมน้้ำท่ำเกตุ
มำบตำพุดชุมชน
หนองบัวแดงชุมชน
ชำกลูกหญ้ำฝั่ง
ตะวันออก
ม.15

ม.2 บ้ำนก้นหนอง
ต.บ้ำนแลง

ตัวชี้วัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์ ตัวชี้วัด กชช. 2ค ทีต่ กเกณฑ์
ตัวชี้วดั ที่ 10 ครัวเรือน
มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
ตัวชี้วดั ที่ 10 ครัวเรือน
มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
ตัวชี้วดั ที่ 10 ครัวเรือน
มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี

10

-

สาเหตุ

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

-

-

-

-

-

-

น้้ำประปำไหลอ่อน มีสีขุ่น

ขำดแคลนน้้ำท้ำกำรเกษตร

ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ฝนไม่ตกตำมฤดูกำลซึ่งท้ำให้ประชำชนนั้น
น้้ำใช้
เดือดร้อน
กำรขำดแคลนน้้ำในฤดูแล้ง
เนื่องจำก ม.2 เป็นหมูบ่ ้ำน
ท้ำกำรเกษตร จึงท้ำให้ขำด
แคลนน้้ำในฤดูแล้ง น้้ำไม่พอ
ในกำรท้ำกำรเกษตร จึงท้ำให้
ประชำชนต้องอำศัยแหล่งน้้ำ
ของบริษทั IRPC เพือ่ บรรเทำ
ควำมเดือดร้อน
ไม่มคี รัวเรือนทีป่ ระสบปัญหำดังกล่ำว ซึ่งอำจจะเกิดกำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบผิดพลำดจำกควำมเป็นจริง
ทต. สุนทรภู่
ทต. ปำกน้้ำประแส ม.2 บ้ำนตลำดตอนบน
10
ควำมแห้งแล้ง และไม่มบี ่อน้้ำในพืน้ ทีท่ ี่
ในกำรท้ำกำรเกษตร

แจ้งประปำรับทรำบ
ปัญหำดังกล่ำว

วำงท่อส่งน้้ำทำงกำรเกษตร

ในบำงทีประชำชน
เดือดร้อนจึงต้องขอ
ควำมช่วยเหลือไปยัง
ภำครัฐโดยกำรน้ำรถน้้ำ
มำบริกำรช่วยเหลือ

-

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา(โปรดระบุวัตถุประสงค์
จานวน กลุม่ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการและหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-

หมายเหตุ
ม.25 และ ม.27
มีครัวเรือนทีม่ นี ้ำใช้
เพียงพอตลอดปี

เบือ้ งต้นประสำนข้อมูลให้งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ
เทศบำลเมืองมำบตำพุดทรำบ และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนน้้ำ รำยจ่ำยประจ้ำปี
ในเบือ้ งต้น ไม่มงี บประมำณ
งบประมำณ 2562
โครงกำรท่อส่งน้้ำเพือ่ กำรเกษตร ม.15
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้มนี ้ำพอใช้ตอ่ กำรท้ำกำรเกษตร
เป้ำหมำย ประชำชน ม. 15
งบประมำณ 200,000 บำท
ระยะเวลำ ปีงบประมำณ 2564
หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ กองช่ำง
-ประชำชนของ ม.2 ต้องกำรให้ภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือ
เรื่องอุปกรณ์ ในกำรสูบน้้ำจำกสระ IRPC ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำย
ค่อนข้ำงมำกในแต่ละสวนทีอ่ ยู่ห่ำงไกลจำกสวน
-กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนในพืน้ ที่ ม.2 ต.บ้ำนแลง

-
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2

หมู่ท/ี่ ตาบล

น้้ำใช้อปุ โภคบริโภคเพียงพอ
แต่น้ำทำงกำรเกษตรไม่คอ่ ย
เพียงพอเป็นบำงพืน้ ที่

ลาดับที่

อาเภอ

อปท.

หมู่ท/ี่ ตาบล

7

แกลง

ทต. เนินฆ้อ

หมูท่ ี่ 6
บ้านเนินข้าวต้ม
ต่าบลเนินฆ้อ

8

แกลง

ทต. สองสลึง

หมูท่ ี่ 4
สองสลึง

9

แกลง

อบต. ทุง่ ควำยกิน

14 บ้ำนค่ำย

14 บ้ำนค่ำย

อบต. พังรำด
ทต.บ้ำนค่ำย
ทต.ชำกบก

-

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

หมูท่ ี่ 10
ต้ำบลหนองละลอก

-

-

ม.11บ้ำนสำมเนิน ตัวชี้วดั ที่ 9 ครัวเรือนมีน้ำ
สะอำดส้ำหรับน้้ำดืม่

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา(โปรดระบุวัตถุประสงค์
จานวน กลุม่ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการและหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวดน้่าใช้

ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
มีงำนก่อสร้ำงถนน/ขุด/เจำะ
น้้ำดืม่ /น้้ำใช้
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
มีงำนก่อสร้ำงถนน/ขุด/เจำะ
น้้ำดืม่ /น้้ำใช้
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
มีงำนก่อสร้ำงถนน/ขุด/เจำะ
น้้ำดืม่ /น้้ำใช้
ตัวชี้วดั ที่ 2 น้้ำใช้
น้้ำใช้ไม่เพียงพอ
ปัญหำมำก
ตัวชี้วดั ที่ 2 น้้ำใช้

-

หมายเหตุ
มีปริมาณน้่าใช้ทเี่ พียงพอ
ไม่ตกเกณฑ์ตวั ชี้วดั ที่ 2
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวดน้่าใช้

ตัวชี้วดั ที่ 9 ครัวเรือนมีน้่า
น้่าฝน น้่าประปาและน้่าบาดาล
จัดหาน้่าฝน น้่าประปา
สะอาดส่าหรับดืม่ และบริโภค
ทีจ่ ัดว่าเป็นน้่าสะอาด ส่าหรับ
และน้่าบาดาลทีผ่ ่านเกณฑ์
เพียงพอตลอดปีอย่างน้อย
ดืม่ และใช้อนื่ ๆ ไม่เพียงพอ
มาตรฐานของกรมอนามัย
คนละ 5 ลิตรต่อวัน
หรือน้่าบรรจุขวด ให้เพียงพอ
ม.4
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้างพืน้ ฐาน ในช่วงฤดูแล้งน้้ำไม่พอใช้ประกอบกับ
ขุดบ่อน้้ำเพิม่ และจัดให้มี
หมวดน้่าใช้
แหล่งน้้ำเกิดกำรแห้ง
กำรจัดตัง้ ประปำหมูบ่ ้ำน
ม.13
ขุดบ่อน้้ำเพิม่ และจัดให้มี
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้างพืน้ ฐาน ในช่วงฤดูแล้งน้้ำไม่พอใช้ประกอบกับ
หมวดน้่าใช้
แหล่งน้้ำเกิดกำรแห้ง
กำรจัดตัง้ ประปำหมูบ่ ้ำน
ม.1 บ้ำนปำกน้้ำพังรำด
น้้ำใช้
ในพืน้ ทีข่ องหมูท่ ี่ 4 ชุมชนสำมแยก มีครัวเรือนทีม่ นี ้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
ม.4 มชนสำมแยก
ตัวชี้วดั ที่ 9
ม.1 บ้ำนชำกกอไผ่
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ปริมำณน้้ำประปำหมูบ่ ้ำนไม่เพียงพอ
ขอรับกำรสนับสนุน
ต.ชำกบก
น้้ำดืม่ /น้้ำใช้
ทุกครัวเรือนมีประชำกรเพิม่ ขึ้น
งบประมำณจำก สถ.

ม.2 บ้ำนซำกทอง
หลำง ต.ชำกบก
ม.8 บ้ำนในแถว
ต.ชำกบก
ม.9 บ้ำนชำกน้้ำลึก
ต.ชำกบก
อบต. หนองละลอก หมูท่ ี่ 1
ต้ำบลหนองละลอก

อบต. หนองบัว

สาเหตุ

น้้ำใช้ไม่เพียงพอ
ปัญหำมำก
กำรบันทึกข้อมูลทีอ่ ้ำเภอตกหล่น

จัดหาน้่าฝน น้่าประปา และน้่าบาดาลทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย หรือน้่าบรรจุขวด
จ่านวน 1 ครัวเรือนทีต่ กเกณฑ์ ระยะเวลา 15 วัน
รับผิดชอบโดยทีท่ ่าการปกครองหมูท่ ี่ 4
ได้รับงบประมำณมำขุดแหล่งน้้ำเพิม่ และได้มกี ำรจัดตัง้ ประปำ
หมูบ่ ้ำนขึ้น
ได้รับงบประมำณมำขุดแหล่งน้้ำเพิม่ และได้มกี ำรจัดตัง้ ประปำ
หมูบ่ ้ำนขึ้น
-

มีน้ำใช้ทเี่ พียงพอ

ย้ำยแนวท่อประปำ

-โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่ ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่
มำก/งบประมำณก่อสร้ำงปี 2562 จ้ำนวนเงิน 6,929,300บำท
-วัตถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ ก้ำลังผลิตน้้ำประปำให้เพียงพอ
-ด้ำเนินกำรโดย ทต.ชำกบก
โครงกำรย้ำยแนวท่อประปำ

อยู่ระหว่ำงรอ
งบประมำณ

ด้ำเนินกำรแล้ว

ย้ำยแนวท่อประปำ

โครงกำรย้ำยแนวท่อประปำ

ด้ำเนินกำรแล้ว

ย้ำยแนวท่อประปำ

โครงกำรย้ำยแนวท่อประปำ

ด้ำเนินกำรแล้ว

ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

โครงกำรเจำะบ่อน้้ำบำดำล จ้ำนวน 2 บ่อ
บ้ำนคลองน้้ำเย็น หมูท่ ี่ 1 ต้ำบลหนองละลอก

งบจังหวัดระยอง

ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ

โครงกำรขุดลอกสระเก็บน้้ำ บ้ำนมำบตองใน
หมูท่ ี่ 10 ต้ำบลหนองละลอก

งบ อบต.หนองละลอก

-

มีน้ำดืม่ สะอำดส้ำหรับ
ดืม่ เพียงพอตลอดปี

-
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10 แกลง
11 บ้ำนค่ำย
12 บ้ำนค่ำย

ตัวชี้วัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์ ตัวชี้วัด กชช. 2ค ทีต่ กเกณฑ์

ลาดับที่

อาเภอ

15 บ้ำนค่ำย

อปท.
อบต. ตำขัน

16 ปลวกแดง ทต. บ้ำนปลวกแดง

ตัวชี้วัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์ ตัวชี้วัด กชช. 2ค ทีต่ กเกณฑ์

ม.1บ้ำนเก่ำ
ต.ตำขัน
ม.1บ้ำนเก่ำ
ต.ตำขัน

-

ม.6 บ้ำนหนอง
พังงำย ต.ตำขัน

-

ม.1 ชุมชนตลำดบน

หมูท่ ี่ 4
ต.มาบยางพร
(จ่านวน
1 ครัวเรือน)
หมูท่ ี่ 1 ,3
และ 4
(หมูบ่ ้านละ
1 ครัวเรือน)
ต.มาบยางพร

-

ตัวชี้วดั ที่ 9

ข้อ 9 ครัวเรือนมีน้่าสะอาด
ส้ำหรับดืม่ และบริโภค
เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อย
คนละ 5 ลิตรต่อวัน
(หน่วย:ครัวเรือน)
ข้อ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้
เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อย
คนละ 45 ลิตรต่อวัน
(หน่วย:ครัวเรือน)

สาเหตุ

แนวทางแก้ไขปัญหา

ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ประชำชนไม่สำมำรถน้ำน้้ำประปำมำบริโภค ประชำชนจัดซื้อ
น้้ำดืม่
ได้
น้้ำดืม่ มำบริโภคเอง
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ทุกครัวเรือนยังไม่เข้ำถึงน้้ำประปำ
ติดตัง้ ประปำหมูบ่ ้ำน
น้้ำใช้
ให้ทุกครัวเรือนทีย่ ังไม่
เข้ำถึงแหล่งน้้ำอุปโภค
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน ทุกครัวเรือนยังไม่เข้ำถึงน้้ำประปำ
ขยำยท่อส่งน้้ำและ
น้้ำใช้
เพิม่ แท๊งค์บรรจุน้ำ
ให้มขี นำดใหญ่ขึ้น

-

-

-

- ปัญหาความยากจน
- ฝนแล้ง/ฝนทิง้ ช่วง

มีการจัดฝึกอบรมโครงการ
สร้ำงอำชีพให้กบั ประชำชน
ในพืน้ ที่

ขาดแคลนน้่าเพือ่ การอุปโภค
และบริโภค

ขยำยเขตประปำในหมูบ่ ้ำน
และขยำยเขตกำรประปำ
ส่วนภูมภิ ำค

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา(โปรดระบุวัตถุประสงค์
จานวน กลุม่ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการและหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-โครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมภิ ำค ม.1-9
-โครงกำรขยำยเขตประปำหมูบ่ ้ำน ม.1-9
-โครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมภิ ำค ม.1-9
-โครงกำรขยำยเขตประปำหมูบ่ ้ำน ม.1-9

หมายเหตุ
ด้ำเนินกำรแล้ว
ด้ำเนินกำรแล้ว

-โครงกำรขยำยเขตประปำส่วนภูมภิ ำค ม.1-9
ด้ำเนินกำรแล้ว
-โครงกำรขยำยเขตประปำหมูบ่ ้ำน ม.1-9
-ขอรับงบประมำณจำกกองทุนหมูบ่ ้ำน จ้ำนวน 500,000บำท
(ปี 2561) และ 300,000 บำท(ปี 2562) เพือ่ ด้ำเนินขยำย
ท่อส่งน้้ำและขนำดแท๊งค์บรรจุน้ำหมูบ่ ้ำนให้มขี นำดใหญ่ขึ้น
ครัวเรือนในเขตพืน้ ที่ ม.1
มีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่
และบริโภคเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างเสริม
รำยจ่ำยประจ้ำปี
รายได้บนพืน้ ฐาน เศรษฐกิจพอเพียง
งบประมำณ 2562

1. โครงกำรขุดบ่อน้้ำลึกพร้อมติดตัง้ ปัม๊ น้้ำ จุดที่ 1
งบประมำณ 231,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
2. โครงกำรขุดบ่อน้้ำลึกพร้อมติดตัง้ ปัม๊ น้้ำ จุดที่ 2
งบประมำณ 231,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
3. โครงกำรขุดบ่อน้้ำลึกพร้อมติดตัง้ ปัม๊ น้้ำ จุดที่ 3
งบประมำณ 231,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
4. โครงกำรขุดบ่อน้้ำลึก พร้อมติดตัง้ ปัม๊ น้้ำ จุดที่ 4
งบประมำณ 231,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
5. โครงกำรขุดบ่อน้้ำตืน้ จุดที่ 1
งบประมำณ 305,000 บำท
6. โครงกำรขยำยเขตท่อประปำ จุดที่ 1
งบประมำณ 850,000 บำท
7. โครงกำรขยำยเขตท่อประปำ จุดที่ 2
งบประมำณ 680,000 บำท

ตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ้ำปีงบประมำณ
2562
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17 ปลวกแดง อบต. มำบยำงพร

หมู่ท/ี่ ตาบล

ลาดับที่

อาเภอ

อปท.

หมู่ท/ี่ ตาบล

ตัวชี้วัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์ ตัวชี้วัด กชช. 2ค ทีต่ กเกณฑ์

17 ปลวกแดง อบต. มำบยำงพร
(ต่อ)

หมูท่ ี่ 1 ,3
และ 4
(หมูบ่ ้ำนละ
1 ครัวเรือน)
ต.มำบยำงพร

18 ปลวกแดง อบต. หนองไร่

ม.1บ้ำนคลองน้้ำแดง 9,10

ทม.บ้ำนฉำง

20 วังจันทร์ อบต. ชุมแสง
21 วังจันทร์ อบต. พลงตำเอีย่ ม
22 เขำชะเมำ ทต.ช้ำฆ้อ
23 เขำชะเมำ อบต.เขำชะเมำ

24 นิคมพัฒนำ ทต. มำบข่ำ

ม.4 บ้ำนคลอง
ป่ำหวำย

9

ม.6 บ้ำนเขำคลอง
ซอง

9,10

ขำดแคลนน้้ำเพือ่ กำรอุปโภค
และบริโภค

-

เนื่องจำกไม่มแี หล่งน้้ำในพืน้ ที่ ท้ำให้
ขำดแคลนน้้ำ ส้ำหรับอุปโภค บริโภค
ต้องอำศัยน้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำประแส
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน เนื่องจำกไม่มแี หล่งน้้ำในพืน้ ที่ ท้ำให้
น้้ำใช้
ขำดแคลนน้้ำ ส้ำหรับอุปโภค บริโภค
ต้องอำศัยน้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำประแส
เนื่องจำกไม่มแี หล่งน้้ำในพืน้ ที่ ท้ำให้
ขำดแคลนน้้ำ ส้ำหรับอุปโภค บริโภค
ต้องอำศัยน้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำประแส
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำใช้

ม.2 บ้ำนเนินกระปรอก
ล่ำง
มีน้ำใช้เพียงพอ
ม.3 บ้ำนพลงตำเอีย่ ม ม.5บ้ำนหนองเขิน และม.6 บ้ำนคลองอ่ำง มีน้ำใช้เพียงพอเนื่องจำกมำระบบประปำทีเ่ พียงพอส้ำหรับกำรใช้
ม.6 บ้ำนโป่งสะท้อน
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำดืม่ /น้้ำใช้
ม.6 บ้ำนยำงเอน
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ต.ห้วยทับมอญ
น้้ำดืม่ /น้้ำใช้
ม.8 บ้ำนห้อยหัว
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ต.ห้วยทับมอญ
น้้ำใช้
ม.1 บ้ำน กม. 12
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำใช้
ม.2 บ้ำนนิคม
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำใช้
ม.8 บ้ำนหนองหิน
ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำใช้

แนวทางแก้ไขปัญหา
ขยำยเขตประปำในหมูบ่ ้ำน
และขยำยเขตกำรประปำ
ส่วนภูมภิ ำค

ขอสับสนุนงบประมำณจำก
โครงกำรส่งน้้ำประแส
เพือ่ ก่อสร้ำงระบบประปำ
ปรับปรุงพัฒนำระบบประปำ
หมูบ่ ้ำน
ก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่ ้ำน

หมายเหตุ
ตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ้ำปีงบประมำณ
2562

โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบประปำหมู4่ ติดตัง้ ถังแรงดัน
ระบบประปำหมูบ่ ้ำน

-

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่ ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่
โครงกำรขุดลอกสระน้้ำประปำ
โครงกำรขยำยเขตประปำหมู6่
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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19 บ้ำนฉำง

ข้อ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้
เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อย
คนละ 45 ลิตรต่อวัน
(หน่วย:ครัวเรือน)

สาเหตุ

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา(โปรดระบุวัตถุประสงค์
จานวน กลุม่ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการและหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
8. โครงกำรวำงท่อระบำยน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1
งบประมำณ 1,500,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
9. โครงกำรขยำยเขตประปำ จุดที่ 1
งบประมำณ 100,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
10. โครงกำรขยำยเขตประปำ จุดที่ 2
งบประมำณ 105,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
11. โครงกำรขยำยเขตประปำ จุดที่ 3
งบประมำณ 150,000 บำท รับผิดชอบโดยกองช่ำง
โครงกำรปรับปรุงแหล่งน้้ำดิบประปำหมูบ่ ้ำน

ในพืน้ ที่ ม.2 มีน้ำดืม่
เพียงพอ

มีน้ำใช้เพียงพอเพรำะมีคลอง
ชลประทำนไหลผ่ำน
ในพืน้ ที่ น้้ำดืม่ น้้ำใช้
เพียงพอ ข้อมูลทีเ่ กิดขึ้น
อำจเกิดควำมผิดพลำด
จำกำรลงระบบข้อมูล
ในเขตพืน้ ทีห่ มู1่ มีน้ำใช้
เพียงพอ
ในเขตพืน้ ทีห่ มู2่ มีน้ำใช้
เพียงพอ
ในเขตพืน้ ทีห่ มู8่ มีน้ำใช้
เพียงพอ

ลาดับที่

อาเภอ

ม.4 บ้ำนทุง่ ต้นเลียบ

9 ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำใช้/น้้ำดืม่

-

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา(โปรดระบุวัตถุประสงค์
จานวน กลุม่ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการและหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-

ม.3 บ้ำนกระเฉดล่ำง

ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน น้้ำใช้

-

-

อปท.

25 นิคมพัฒนำ ทต. มำบข่ำพัฒนำ

26 นิคมพัฒนำ อบต. นิคมพัฒนำ

หมู่ท/ี่ ตาบล

ม.3 ต.นิคมพัฒนำ
บ้ำนใหม่สำมัคคี

-

สาเหตุ

ตัวชี้วดั ที่ 2 โครงสร้ำงพืน้ ฐำน -สภำพอำกำศร้อนแห้งแล้ง
น้้ำใช้
-ปริมำณน้้ำไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในครัวเรือน
-ขำดแคลนน้้ำอุปโภคบริโภค

แนวทางแก้ไขปัญหา

'- ออกบริกำรจัดส่งน้้ำ

หมายเหตุ
ในพืน้ ทีม่ นี ้ำดืม่ น้้ำที่
เพียงพอต่อกำรอุปโภค
บริโภค ของประชำชน
ในพืน้ ทีม่ นี ้ำดืม่ น้้ำที่
เพียงพอต่อกำรอุปโภค
บริโภค ของประชำชน

-โครงกำรช่วยเหลือประชำชนคนเดือนร้อน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ช่วยเหลือประชำชนผู้ทไี่ ด้รับควำมเดือดร้อน
เป้ำหมำย ประชำชนในพืน้ ที่ 7 หมูบ่ ้ำน
งบประมำณ 200,000.-บำท
ระยะเวลำ มี.ค. - ก.ย. 2562
หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนป้องกันฯ
แผนกำรออกบริกำรน้้ำ เพือ่ แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ
อุปโภค-บริโภคฤดูแล้ง

1. มี อปท.ที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดข้อมูลความจ่าเป็นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดระยองแยกเป็นตัวชี้วัดดังนี้
- จปฐ. มีจ่านวน 11 อปท. (ตัวชี้วัดที่ 9 มีจ่านวน 10 หมู่บ้าน และตัวชี้วัดที่ 10 มีจ่านวน 15 หมู่บ้าน )
- กชช. 2ค มีจ่านวน 15 อปท. (โครงสร้างพื้นฐานน้่าดื่ม มีจ่านวน 7 หมู่บา้ น และโครงการพื้นฐานน้่าใช้ มีจ่านวน 32 หมู่บ้าน )
2. จากการตรวจสอบในพื้นที่ตามบัญชีรายงานแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (จปฐ และ กชช. 2ค) ปรากฎว่า จ่านวนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดที่ 9 (น้่าดื่ม)
ตรวจสอบพบว่าไม่มีครัวเรือนที่มีน้่าดื่มไม่เพียงพอ และ รายตัวชี้วัดที่ 10 (น้่าใช้) สาเหตุอาจเกิดจากฝนทิ้งช่วงจึงท่าให้เกิดปัญหาในช่วงสั้นๆ ซึ่ง อปท.
ในเขตพื้นที่ที่ตกเกณฑ์ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่
3. ข้อเสนอ
- ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล จปฐ และ กชช. 2ค ในปีต่อไป ก่อนการบันทึกข้อมูล หรือเมื่อบันทึกข้อมูลก่อนการยืนยัน ควรประสาน อปท. ในพื้นที่ นั้นๆ
ตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงกับข้อเท็จจริง ก่อนที่จะมีการประมวลผลมาติดตาม
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หมายเหตุ

ตัวชี้วัด จปฐ.ทีต่ กเกณฑ์ ตัวชี้วัด กชช. 2ค ทีต่ กเกณฑ์

- 24 มติที่ประชุม
เห็ น ชอบร่ า งแผนบู รณาการการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยอง ระดับ
จังหวัด ปี 2562 และถ้าหากหน่วยงานใดที่เป็นเจ้าภาพหลัก/ร่วม ที่ยังไม่ได้ส่งแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ได้จัดท่าแผนฯ แล้ว หรืออยู่ระหว่างด่าเนินการจัดท่าแผนฯ ให้ด่าเนินการจัดส่งแผนฯ
ให้เลขานุการได้หลังจากนี้ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง เสนอแนะให้ การจัดเก็บข้อมูลฯ ในปีต่อไป ขอให้ส่านักงาน
พัฒนาชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.
และ กชช. 2ค ในการประชุมรับรองข้อมูลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องตามข้อเท็จจริง ก่อนที่จะน่ามา
บูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงให้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ว่ า ในการด่ าเนิ น การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง และมี
ความน่าเชื่อถือ ส่านักงานพัฒนาชุมชนอ่าเภอได้ด่าเนินการประชุมตรวจสอบและรับรองข้อมูลในระดับต่าบล
ทุกต่าบล ซึ่งก่าหนดให้มีผู้น่าของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครั้ง นอกจากนั้น ยังมีการประชุม เพื่อตรวจสอบ และรับ รองข้อ มูล ฯ ในระดับอ่า เภอ และจัง หวัด
ตามล่าดับ ซึ่งข้อมูลฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านการด่าเนินการประชุมตรวจสอบและรับรองข้อมูลมาแล้วทั้ง 3 ระดับ
2) ผู้แทนผู้อ่านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ชี้แจงว่าในส่วนข้อมูล จปฐ.
ในตัวชี้วัดที่เป็นเจ้าภาพและไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ด่าเนินการโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย ก่อนที่จะ
ได้รับข้อมูลนี้มาด่าเนินการ ดังนั้ น จึงขอเลขบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดดังกล่าว
เพื่อที่ จะตรวจสอบว่ามีกลุ่ มเป้าหมายที่ตรงกับผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ข้อมู ล จปฐ. ตัวชี้วัดที่ 20 หรือไม่ ซึ่งทาง
ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงแก่ผู้แทนผู้อ่านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ว่าตามข้อมูลที่ส่านักงาน
พัฒนาชุมชนได้จัดเก็บ ระบบ/โปรแกรมจะสามารถออกรายงานข้อมูลได้เฉพาะจ่านวนสมาชิก ครัวเรือนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ โดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้ใด (ข้อมูลที่ส่งออกรายงานมาได้ คือ ที่อยู่ และเลขบัตรประจ่าตัว
ประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน) เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและมีความละเอียดอ่อน ดังนั้น
ถ้าหากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการขอให้ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง มีหนังสือขอข้อมูลมายังส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อที่จะประสาน
ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลต่อไป
3) ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง และผู้แทนผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้ข้อเสนอแนะว่า ในข้อมูล จปฐ. ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ก่าหนดช่วงอายุกว้าง ส่งผลให้ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่รับผิด ชอบตัวชี้วัด
ได้ชัดเจน รวมถึงต้องการให้มีข้อมูลของผู้ที่ตกเกณฑ์ทไี่ ม่ใช่ชื่อและที่อยู่ของหัวหน้าครัวเรือน จึงขอตั้งข้อสังเกต
และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังกรมการพัฒนาชุมชนให้ทบทวน/แก้ไข ตัวชี้วัดดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ ฝ่าย
เลขานุ การได้ชี้แจงว่า ตัว ชี้วัดแต่ล ะข้อก่าหนดโดยคณะกรรมการอ่า นวยการงานพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.) ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการร่วม
เป็น คณะ พชช. และเป็นผู้ก่าหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตาม ทางส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
จะน่าข้อเสนอแนะนี้ แจ้งแก่กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

- 25 เลิกประชุม

เวลา ๑5.0๐ น.

(ลงชื่อ)

ศุภานัน เทพค่า
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศุภานัน เทพค่า)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช่านาญการ
ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) พรเพ็ญ ตะปะโจทย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์)
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

