รายงานการประชุม

คณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดลาปาง ปี 2565
ครัง้ ที่ 2/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชัน
้ 4 ศาลากลางจังหวัดลาปาง

(โครงการ นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดั บจังหวัด ประจาปี 2565)
ผู้มาประชุม

1. นายจาลักษ์ กันเพ็ชร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง

2. นางจุฑารัตน์ นวสกุลชัย (แทน) ปลัดจังหวัดลาปาง

หัวหน้าคณะทางาน

คณะทางาน

3. พ.ต.ท.หญิง ชนัดดา บุญยฤทธิ์ (แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาปาง คณะทางาน

4. นางสาวองค์วรา หม่องผันทะคา (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง คณะทางาน
5. นางสาววัลลภา สุคนธ์

(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง

6. นางสาวเพชรดา เพ็งตา (แทน) เกษตรจังหวัดลาปาง

7. นางสาวพิมลมาศ เตียสกุล (แทน) อุตสากรรมจังหวัดลาปาง
8. นางวนิดาพร ธิวงศ์

(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลาปาง

คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

9. นางอุบลวรรณ ศร ีอาพร (แทน) พัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์ คณะทางาน
10. นางบูรณี ทิพยศ

จังหวัดลาปาง

(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง คณะทางาน

11. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาว ิจิตร (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง

คณะทางาน

12. นางสาวผุสดี เคร ือสาร (แทน) ผอ.สพป.ลาปาง เขต 1

คณะทางาน

14. นางสาววรารัตน์ ปกติ

(แทน) ผอ.กศน.จังหวัดลาปาง

คณะทางาน

16. นายธเนศ สุภาแก้ว

(แทน) พาณิชย์จงั หวัดลาปาง

13. นางสาวว ิมลวรรณ เมืองจันทร์ (แทน) ผอ.สพป.ลาปาง เขต 3
15. นางสาวหนึ่งฤทัย ยะชะระ (แทน) สถิติจงั หวัดลาปาง

17. นายโกสินทร์ แสงสลาด (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
18. นางสาวปาร ิชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลาปาง
19. นายจิรสิน แก้วเขียว

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง

21. นายอภิวฒ
ุ ิ มานะจิต

(แทน) นายกเทศมนตร ีเมืองเขลางค์นคร

20. นางเพิม
่ พูน ทรายคา

(แทน) นายกเทศมนตร ีนครลาปาง

22. นางสุร ีย์มาศ กล่อมกมล พัฒนาการอาเภอเมืองลาปาง

25. นางนงค์รก
ั พรมฟอง

คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอเมืองลาปาง

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอแม่เมาะ

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอเกาะคา

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอเสร ิมงาม

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภองาว

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอวังเหนือ

คณะทางาน

23. นางว ิภาดา ว ิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอาเภอแม่เมาะ
24. นางทองเพียน ศร ีนุต

คณะทางาน

พัฒนาการอาเภอเกาะคา

พัฒนาการอาเภอเสร ิมงาม

26. นางสาวพิร ิยา ตันวัชรพันธ์ รกน. พัฒนาการอาเภองาว
27. นางว ิลาศ โชติจน
ิ ดากุล รกน. พัฒนาการอาเภอวังเหนือ

-228. นายพงศ์ธร ใจมนต์

พัฒนาการอาเภอแม่พร ิก

29. นายมงคล ตุลาพันธุ ์

ปลัดอาเภอ

(แทน) นายอาเภอแม่พร ิก

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอเถิน

คณะทางาน

คณะทางาน

30. นางฉันทนา อรุณรัตน์ (แทน) พัฒนาการอาเภอสบปราบ
31. นางแสงระว ี รักสัตย์

(แทน) นายอาเภอสบปราบ

(แทน) พัฒนาการอาเภอห้างฉัตร
(แทน) นายอาเภอห้างฉัตร

32. นางวนัสสุดา ฟังเพราะ พัฒนาการอาเภอเมืองปาน
33. นางนัฎยา สมฤทธิ์

36. นางสุวาณี มูลพุกก์

37. นางพรพิมล พาพันธ์
38. นายเบญจ อินดาวงค์
39. นางรัตนา ชาวสวน

(แทน) นายอาเภอเมืองปาน
พัฒนาการอาเภอแม่ทะ

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอแม่ทะ

คณะทางาน

(แทน) นายอาเภอแจ้ห่ม

คณะทางาน

พัฒนาการอาเภอเถิน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอเมืองลาปาง

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอแม่เมาะ

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอเกาะคา

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอแสร ิมงาม

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอเมืองปาน

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอแจ้ห่ม

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอสบปราบ

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอแม่ทะ

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภองาว

คณะทางาน

(แทน) พัฒนาการอาเภอห้างฉัตร

คณะทางาน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

41. นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิร ิกุล นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
42. นางสาวจิดาภา เตชะพลี นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
43. นางชลีรต
ั น์ อินวาร ี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

44. นายปิติภัทร มาทา

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

45. นางสาวรัตติกาญจน์ คันธา นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบต
ั ิการ
พัฒนาการจังหวัดลาปาง

คณะทางานและเลขานุการ

47. นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
48. นางนงคราญ มาระเง ิน

คณะทางาน

คณะทางาน

40. นายเชาว์ชนะ เตร ียมแรง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

46. นายชาตร ี ธินนท์

คณะทางาน

คณะทางาน

34. นางพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอาเภอแจ้ห่ม
35. นายอภินันท์ ป่งแก้ว

คณะทางาน

คณะทางานและ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง

ผูช
้ ว่ ยเลขานุการ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง

ผูช
้ ว่ ยเลขานุการ

จนท.ผู้รบ
ั ผิดชอบงานข้อมูลฯ

คณะทางานและ

ผู้ไม่มาประชุม

-31. ผอ.สพป.ลาปาง เขต 2

คณะทางาน : ติดราชการ

3. นายกเทศมนตร ีเมืองล้อมแรด

คณะทางาน : ติดราชการ

2. ผอ.สพม.ลาปาง - ลาพูน

4. นายกเทศมนตร ีเมืองพิชย
ั

5. ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดลาปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม

6. ประธานชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
1. นางกนกรจ ชาลีวรรณ์

คณะทางาน : ติดราชการ
คณะทางาน : ติดราชการ
คณะทางาน : ติดราชการ
คณะทางาน : ติดราชการ

เจ้าพนักงานธุรการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัดลาปาง

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

...(-ไม่มี-)................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุมครัง้ ทีแ
่ ล้ว
- * รายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ทั้งนี้ ได้ส่งรายงาน

การประชุ มให้ คณะทางานฯ ตามหนังสือฯ ที่ ลป 0019.4/15707 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 แล้ว และมีหน่วยงาน
ที่แจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 3
2) สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง และ
3) สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง

ซึง่ ได้แก้ไข/เพิ่มเติม ตามที่แจ้ง เร ียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ, รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งเพื่อทราบ
3.1 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบร ิหารการจัดเก็บ

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุกปี และได้ ให้ จังหวัดดาเนินการตามแนวทางการบร ิหารการจัดเก็ บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2565 ตามแนวทางและภายในห้วงเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 จังหวัดลาปาง โดยสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวั ดลาปาง ได้ ดาเนินงานขับเคลื่ อนการ

บร ิหารจัดเก็ บข้ อมู ลความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) จังหวั ดล าปาง ประจ าปี 2565 เสร็จสิ้ นเร ียบร้อยแล้ ว โดยมี การ
ตรวจสอบคุณภาพและรับรองข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอาเภอทุกอาเภอ เสร็จเร ียบร้อยแล้ว

ทุกอาเภอ (เป้าหมายการจัดเก็บฯ ปี 2565 จานวน 193,300 ครัวเร ือน จัดเก็บได้ จร ิง จานวน 190,265 คิดเป็นร้อย
ละ 98.43)
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เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 และผลการจัดเก็ บได้ จร ิง
ที่

อาเภอ

เป้าหมายการ

ผลจัดเก็บ

(ครัวเร ือน)

(ครัวเร ือน)

สารวจทั้งหมด

ได้ จร ิง

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองลาปาง

51,552 คร.

50,502 คร.

97.96

2

แม่เมาะ

11,367 คร.

11,293 คร.

99.35

3

เกาะคา

16,997 คร.

16,675 คร.

98.11

4

เสร ิมงาม

8,444 คร.

8,081 คร.

95.70

5

งาว

14,540 คร.

14,556 คร.

100.11

6

แจ้ห่ม

11,566 คร.

11,125 คร.

96.19

7

วังเหนือ

12,597 คร.

12,624 คร.

100.21

8

เถิน

15,994 คร.

16,008 คร.

100.09

9

แม่พร ิก

4,412 คร.

4,414 คร.

100.05

10

แม่ทะ

16,557 คร.

16,084 คร.

97.14

11

สบปราบ

6,727 คร.

6,683 คร.

99.35

12

ห้างฉัตร

13,560 คร.

13,232 คร.

97.58

13

เมืองปาน

8,987 คร.

8,988 คร.

100.01

193,300 คร.

190,265 คร.

98.43

รวม

ในการนี้ จึงได้ จัดประชุ มนาเสนอผลการจัดเก็ บและรับรองคุ ณภาพข้อมูล จปฐ. ระดั บ

จังหวัด ประจาปี 2565 ขึ้น เพื่อนาเสนอข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ภาพรวมของจังหวัดลาปางให้ที่ประชุมได้รบ
ั
ทราบและพิจารณาฯ รับรองข้อมูลในลาดับต่อไป

ภาพรวมของจังหวัดลาปาง มีครัวเร ือนได้ รบ
ั การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ระหว่างเดื อนเมษายน 2565 - กรกฎาคม 2565 รวม 13 อาเภอ 100 ตาบล จานวน 1,046 หมู่บ้าน/ชุ มชน ซึ่งอยู่

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 102 แห่ง และได้ ดาเนินการรับรองข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ครบแล้วทุก
แห่ ง รวมจานวนครัวเร ือนทั้งสิ้ น 190,265 ครัวเร ือน รายละเอียดตามตั วชี้วัดการจัดเก็ บข้อมูลความจาเป็ นพื้ นฐาน
(จปฐ.) 5 หมวด จานวน 31 ตัวชีว้ ัด ปรากฏตามการนาเสนอในลาดั บต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรอื่ งเพื่อทราบและพิจารณา

4.1 การนาเสนอผลการจัดเก็ บข้ อมู ลความจาเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) จังหวั ดล าปาง ประจาปี

2565 โดยนาเสนอสรุ ปผลการจัดเก็ บข้ อมู ลฯ รายตั วชี้วั ดฯ จานวน 5 หมวด 31 ตั วชี้วั ด และข้ อคาถามเพิ่ มเติ ม
เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1.1 หมวดสุขภาพ

หมวดที่ 1 สุขภาพ
(มี 7 ตัวชีว้ ด
ั )

จานวน 7 ตัวชีว้ ัด

จานวนที่
สารวจ

ทั้งหมด

ผ่าน

เกณฑ์

ร้อย
ละ

ไม่

ผ่าน

เกณฑ์

ร้อย
ละ

1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป

922 คน

920 คน

99.78

2 คน

0.22

2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว

596 คน

594 คน

99.66

2 คน

0.34

อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

-5จานวนที่

หมวดที่ 1 สุขภาพ

สารวจ

(มี 7 ตัวชีว้ ด
ั )

ทั้งหมด

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบ
ั วัคซีนป้องกัน

ผ่าน

เกณฑ์

ร้อย
ละ

ไม่

ผ่าน

เกณฑ์

ร้อย
ละ

36,350

36,350 100.00

0 คน

0.00

4. ครัวเร ือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ

190,265

190,261 100.00

4 คร.

0.00

5. ครัวเร ือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา

190,265

190,264 100.00

1 คร.

0.00

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบ
ั การตรวจ

351,548

351,546 100.00

2 คน

0.00

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่าง

481,902

481,859

44 คน

0.01

โรคครบตามตารางสร้างเสร ิมภูมิค้ม
ุ กันโรค
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
สุขภาพประจาปี

น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
มติที่ประชุม

คน

คร.
คร.

คน
คน

คน

คร.
คร.

คน
คน

99.99

รับทราบ, รับรอง
1.2 หมวดสภาพแวดล้อม

ตัวชีว้ ัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

จานวนที่

สารวจทั้งหมด

จานวน 7 ตัวชีว้ ัด
ผ่าน

เกณฑ์

ร้อย
ละ

ไม่

ผ่าน

เกณฑ์

ร้อย
ละ

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม
(มี 7 ตัวชีว้ ด
ั )

8. ครัวเร ือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

190,265

190,197

99.96

68 คร.

0.04

9. ครัวเร ือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและ

190,265

190,261 100.00

4 คร.

0.00

10. ครัวเร ือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี

190,265

190,260 100.00

5 คร.

0.00

11. ครัวเร ือนมีการจัดบ้านเร ือนเป็น

190,265

190,232

99.98

33 คร.

0.02

12. ครัวเร ือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

190,265

189,980

99.85

285 คร.

0.15

13. ครัวเร ือนมีการป้องกันอุบัติภัยและ

190,265

190,208

99.97

57 คร.

0.03

14. ครัวเร ือนมีความปลอดภัยในชีว ิตและ

190,265

190,261 100.00

4 คร.

0.00

และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
บร ิโภคเพียงพอตลอดปี

อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

ระเบียบเร ียบร้อย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ

ภัยธรรมชาติอย่างถูกว ิธี
ทรัพย์สิน

คร.
คร.

คร.
คร.

คร.
คร.
คร.

คร.
คร.

คร.
คร.

คร.
คร.
คร.

มติที่ประชุม
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รับทราบ, รับรอง

1.3 หมวดการศึกษา

หมวดที่ 3 การศึกษา

จานวนที่

(มี 5 ตัวชีว้ ัด)

สารวจทัง้ หมด

จานวน 5 ตัวชีว้ ัด
ผ่าน

ร้อย

เกณฑ์

ละ

ไม่

ร้อย

ผ่าน

ละ

เกณฑ์

15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รบ
ั บร ิการเลี้ยงดู

7,232 คน

7,232 คน

100.00

0 คน

0.00

16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รบ
ั การศึกษาภาค

34,789 คน

34,734 คน

99.84

55 คน

0.16

2,349 คน

2,347 คน

99.91

2 คน

0.09

1,336 คน

1,334 คน

99.85

2 คน

0.15

283,414 คน

283,332

99.97

82 คน

0.03

เตร ียมความพร้อมก่อนวัยเร ียน
บังคับ 9 ปี

17. เด็กจบชัน
้ ม.3 ได้เร ียนต่อชัน
้ ม.4
หร ือเทียบเท่า
18. คนในครัวเร ือนที่จบการศึกษาภาค

บังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เร ียนต่อและยังไม่มีงาน
ทา ได้รบ
ั การฝึกอบรมด้านอาชีพ

19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

มติที่ประชุม

คน

รับทราบ, รับรอง

1.4 หมวดการมีงานทาและรายได้ จานวน 4 ตัวชีว้ ัด

หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้

จานวนที่

ผ่าน

ร้อย
ละ

ไม่

ร้อย

ผ่าน

(มี 5 ตัวชีว้ ัด)

สารวจทัง้ หมด

เกณฑ์

20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้

253,510 คน

253,467

99.98

43 คน

0.02

21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

162,509 คน

162,378

99.92

131 คน

0.08

คน

ละ

เกณฑ์

คน
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเร ือนต่อปี

190,265 คร.

189,740

99.72

525 คร.

0.28

23. ครัวเร ือนมีการเก็บออมเง ิน

190,265 คร.

189,743

99.73

522 คร.

0.27

มติที่ประชุม

คร.
คร.

รับทราบ, รับรอง

1.5 หมวดค่านิยม

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชีว้ ด
ั

จานวน 8 ตัวชีว้ ัด

จานวนที่

ผ่าน

ร้อย

ไม่

ร้อย

สารวจทัง้ หมด

เกณฑ์

ละ

ผ่านเกณฑ์

ละ

24. คนในครัวเร ือนไม่ดื่มสุรา

492,023 คน

467,773 คน

95.07

24,250 คน

4.93

25. คนในครัวเร ือนไม่สูบบุหร ี่

492,023 คน

478,747 คน

97.30

13,276 คน

2.70

26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรม

481,902 คน

481,883 คน

100.00

19 คน

0.00

163,624 คน

163,624 คน

100.00

0 คน

0.00

14,092 คน

14,092 คน

100.00

0 คน

0.00

ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
27. ผู้สูงอายุ ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐหร ือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐหร ือภาคเอกชน

-7หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตั วชีว้ ัด
29. ผู้ป่วยโรคเรอื้ รัง ได้รบ
ั การดูแลจาก

จานวนที่

ผ่าน

ร้อย

ไม่

ร้อย

สารวจทัง้ หมด

เกณฑ์

ละ

ผ่านเกณฑ์

ละ

100.00

0 คน

0.00

29,899 คน

29,899 คน

190,265 คร.

190,226 คร.

99.98

39 คร.

0.02

190,265 คร.

190,248 คร.

99.99

17 คร.

0.01

ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหร ือภาคเอกชน
30. ครัวเร ือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หร ือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

มติที่ประชุม

รับทราบ, รับรอง

มติที่ประชุม

รับรอง และขอให้ ส านั กงานเลขาฯ จัดส่ งรายชื่อครัวเร ือนตกเกณฑ์ แต่ ละตั วชี้วั ดให้ กั บ

4.2 การรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565

คณะทางาน /หน่วยงานเจ้าภาพที่รบ
ั ผิดชอบแต่ละตัวชีว้ ัดฯ เพื่อนาไปแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง
ต่อไป

4.3 เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566

-ขอความเห็ นชอบเป้ าหมายการจัดเก็ บ จปฐ. ปี 2566 เพื่ อพิ จารณาในการนาเสนอ

เรอื่ งการกาหนดครัวเร ือนเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลฯ เนื่องจากยอดครัวเร ือนเป้าหมายปี 2565 จานวน 193,300

ครัวเร ือน เป็นยอดที่จด
ั สรรโดยอ้างอิงฐานข้อมูลครัวเร ือนในปี 2562 ซึง่ ข้อเท็จจร ิง จังหวัดลาปางสามารถจัดเก็บ
ได้ เต็ มที่เท่ากับยอดในปีปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชน ปรับเป้าหมายการจัดเก็ บให้จังหวัด
ลาปางในปี 2566 เป็น จานวน.......190,295......ครัวเร ือน ซึง่ เท่ากับยอดจัดเก็บได้ในปี 2565 ต่อไป
เลขานุการฯ

คณะทางานฯ

-ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

(จปฐ.) จังหวัดลาปาง ปี 2565 ถึงสาเหตุที่ทาให้จงั หวัดลาปาง ไม่สามารถจัดเก็บได้ ตาม

เป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด (193,300 ครัวเร ือน) เนื่องจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

(โคว ิด- ) ทาให้ครัวเร ือนมีการโยกย้ายกลับ

ถิ่ นฐานเดิ ม โดยมากสาเหตุ หลั ก ๆ จะเกี่ ยวกั บการศึ กษา ซึ่งเดิ มจ านวนครัวเร ือนของ

นักศึกษาที่ย้ายภูมิลาเนามาศึกษาในจังหวัดลาปาง จะถูกเก็บข้อมูลเป็นครัวเร ือนที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ แต่ พอมีเหตุการณ์โรคระบาดโคว ิด-

เกิดขึ้น ทาให้มีการย้ายทะเบียนที่อยู่อาศั ย

ออกจากหอพั กและบ้ านเช่ากลั บภู มิ ล าเนาเดิ ม โดยมี ระบบการเร ียนการสอนผ่ านระบบ
ออนไลน์) ทาให้การจัดเก็บข้อมูลในห้วงเวลาที่กาหนดในปี 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นในการเสนอปรับลดยอดเป้าหมายไปยังส่วนกลาง

เพื่อให้การจัดเก็ บข้อมูล จปฐ. ปี 2566 เป็นไปตามข้อเท็จจร ิง/จานวนครัวเร ือนปั จจุ บัน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

คือเท่ากับครัวเร ือนที่จด
ั เก็บได้ในปี 2565 = 190,265 ครัวเร ือน

เห็นชอบ, เห็นควรเสนอขอปรับลดยอดไปยังกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
เรอื่ งอื่น ๆ
- ไม่มี -

ลงชือ
่ ..........นงคราญ มาระเง ิน..............ผูบ
้ น
ั ทึกรายงานการประชุม
(นางนงคราญ มาระเง ิน)

คณะทางานและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ลงชือ
่ ............พิเชฎฐ์ อาจสามารถ.........ผูต
้ รวจรายงานการประชุม
(นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ)

คณะทางานและเลขานุการ

