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คำนำ 

  ความจำเป็นพ้ืนฐาน หมายถึง ความต้องการขั้นต่ำที่ประชาชนทุกคนหรือ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ควรจะมี หรือควรจะเป็น เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขพอสมควร (พออยู่ พอกิน) ในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

ฉะนั้นการที่จะทำให้ประชาชนทุกคน ที่ เกิดเป็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์  

ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำให้แต่ละครัวเรือนทราบว่าตนเองยังไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในเรื่องใดบ้าง และมีเรื่อง

ใดบ้างที่หมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องช่วยกันแก้ไข 

  รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลา ในปี  ๒๕๖๔ มาจากการจัดเก็บ 

และวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบท (เขตเมือง) และการวิเคราะห์ข้อมูล

รวม (จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพ้ืนฐาน) โดยผ่านโปรแกรมการบันทึกและประมวลผลข้อมูล และผ่านการ

รับรองข้อมูลจากคณะทำงานในทุกระดับ ซึ่งเครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน มีจำนวน ๕ หมวด ๓๑ 

ตัวชี้วัด ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา ทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ซึ่งเป็นผล 

สื่อเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 

  สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในฐานะผู้สรุปข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในจังหวัดสงขลา และสามารถนำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไปวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาให้ตรงตามสภาพ

ปัญหา และความต้องการของประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนคนสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข  

อย่างยั่งยืนต่อไป 

  ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดสงขลา 

 

               กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

      สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

 

 

 



สารบัญ 
คำนำ  

ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1 

ประโยชน์ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1 

เครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2 

หมวดที่ ๑ สุขภาพ มี ๗ ตัวชี้วัด 2 

หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อมมี ๗ ตัวชี้วัด 2 

หมวดที่ ๓ การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด 3 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายไดม้ี ๔ ตัวชี้วัด 3 

หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชี้วัด 3 

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 3 

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 4 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. 5 

ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา 5 

ระดับอำเภอ อำเภอเมืองสงขลา 6 

ระดับอำเภอ อำเภอสทิงพระ 7 

ระดับอำเภอ อำเภอจะนะ 8 

ระดับอำเภอ อำเภอนาทวี 9 

ระดับอำเภอ อำเภอเทพา 10 

ระดับอำเภอ อำเภอระโนด 11 

ระดับอำเภอ อำเภอสะบ้าย้อย 12 

ระดับอำเภอ อำเภอกระแสสินธุ์ 13 

ระดับอำเภอ อำเภอรัตภูมิ 14 

ระดับอำเภอ อำเภอสะเดา 15 

ระดับอำเภอ อำเภอหาดใหญ่ 16 

ระดับอำเภอ อำเภอควนเนียง 17 

ระดับอำเภอ อำเภอบางกล่ำ 18 

ระดับอำเภอ อำเภอสิงหนคร 19 

ระดับอำเภอ อำเภอคลองหอยโข่ง 20 



ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 21 

ประโยชน์ของข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 21 

ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 21 

ระดับคะแนนของตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 23 

การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน 23 

การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 23 

ผลการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 23 

อ้างอิง 24 

คณะผู้จัดทำ 25 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 1 

 

ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดรูปแบบ

ลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกำหนดเครื่องชี้วัดความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของคนไทย

ไว้ว่า “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด” และมีการ

ปรับปรุงเครื่องชี้วัดเรื่อยมา 

ปัจจุบัน กระทรวง มหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหาร การจัดเก็บ

ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทุกปี และ ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ทุก ๒ ปี เพ่ือใช้จัดเก็บ

ข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

- เครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) มี ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) มีตัวชี้วัด ๗ ด้าน ๓๓ ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) คือ 

 ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหน ในช่วงเวลา

หนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไป

ถึงหมู่บ้าน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ 
 

ประโยชน์ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

 ๑. ประชาชน สามารถทราบว่า “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์

ใดบ้าง” 

 ๒. ภาคราชการ หรือภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่า ครอบครัว ครัวเรือน 

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด มีปัญหาในเรื่องอะไร เพ่ือสามารถวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ตรงกับ

ปัญหาที่ชาวบ้านต้องการ 

๓. ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลจาก ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  มาใช้ในการตัดสินใจ  

และวางแผนในการบริหารเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ 

 

 

/เครื่องชี้วัดข้อมูล... 
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เครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  

เครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 หมวดที่ ๑ สุขภาพ  มี ๗ ตัวชี้วัด 

 หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม  มี ๗ ตัวชี้วัด 

 หมวดที่ ๓ การศึกษา  มี ๕ ตัวชี้วัด 

 หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ มี ๔ ตัวชี้วัด 

 หมวดที่ ๕ ค่านิยม  มี ๘ ตัวชี้วัด 
 

หมวดที่ ๑ สุขภาพ มี ๗ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วย 

๑. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก ๒,๕๐๐ กรัม ขึ้นไป คน 
๒. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน คน 

๓. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามตารางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค คน 
๔. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ครัวเรือน 

๕. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ครัวเรือน 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี คน 
๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที คน 
 

หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม มี ๗ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วย 

๘. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรือน 
๙. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดึ่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย ๕ ลิตรต่อวัน ครัวเรือน 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน ครัวเรือน 
๑๑. ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และ ถูกลักษณะ ครัวเรือน 

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 

๑๓. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ครัวเรือน 
๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครัวเรือน 

 

 

/หมวดที่ ๓... 
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หมวดที่ ๓ การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วย 

๑๕. เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน คน 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี คน 
๑๗. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า คน 

๑๘. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่เรียนต่อและยังไม่มีงานทำได้รับการ
ฝึกอบรม 
      ด้านอาชีพ 

คน 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขียน ภาษาไทย และ คิดเลขอย่างง่ายได้ คน 
 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ มี ๔ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วย 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได้ คน 
๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ คน 

๒๒. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี ครัวเรือน 

๒๓. ครัวเรือนมีการออมเงิน ครัวเรือน 
 

หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วย 

๒๔. คนในครัวเรือนไม่ดึ่มสุรา คน 

๒๕. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คน 
๒๖. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง คน 

๒๗. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน คน 
๒๘. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน คน 

๒๙. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน คน 

๓๐. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน หรือ ท้องถิ่น ครัวเรือน 
๓๑. ครัวเรือนมีความอบอุ่น ครัวเรือน 
 

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 

กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสงขลา 

จำนวน ๒๗๔,๘๘๐ ครัวเรือน เก็บได้จำนวน ๒๗๕,๐๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๕ จาก ๑๖ อำเภอ 

๑,๓๘๓ หมู่บ้าน ดำเนินการจัดเก็บโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บ 

/ข้อมูล... 



ห น ้ า  | 4 

 

ข้อมูล ตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล  โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙ 
 

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 

ข้อมูลตัวอย่างบางส่วนจาก “รายงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 

๒๕๖๔” 

เรียงลำดับจากการตกเกณฑ์มากไปหาน้อย ๕ ตัวชี้วัดแรก 
 

 อันดับ ๑. ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  

จำนวนที่สำรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗๕,๐๑๓ ครัวเรือน ๖๒,๑๒๙ ครัวเรือน ๒๒.๖๑ 

 

 อันดับ ๒. ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  

จำนวนที่สำรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
๔๖๑,๗๙๖ คน ๓๘,๒๗๒ คน ๘.๒๙ 

 

 อันดับ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ๑๒,๙๙๒ คน  

จำนวนที่สำรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

๑๖๒,๕๙๑ คน  ๗.๙๙ 
 

 อันดับ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงาน

ทำ ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ  

จำนวนที่สำรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

๑,๔๐๓ คน ๑๐๖ คน ๗.๕๖ 
 

 อันดับ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  

จำนวนที่สำรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
๗๖๔,๔๒๓ คน ๕๖,๔๗๕ คน ๗.๓๙ 

 

 

 

 

/สรุปผล... 
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สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. 

ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๗๙,๔๕๒ คน ๗๘,๐๖๐ คน ๙๘.๒๕ ๑,๓๙๒ คน ๑.๗๕ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔  
หรือเทียบเท่า 

๓,๖๐๙ คน ๓,๕๖๓ คน ๙๘.๗๓ ๔๖ คน ๑.๒๗ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ  
๙ ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับ 
การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๑,๔๐๓ คน ๑,๒๙๗ คน ๙๒.๔๔ ๑๐๖ คน ๗.๕๖ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๔๙๘,๕๔๒ คน ๔๙๗,๑๒๗ 
คน 

๙๙.๗๒ ๑,๔๑๕ คน ๐.๒๘ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๔๓๓,๘๙๑ คน ๔๒๗,๑๓๒ คน ๙๘.๔๔ ๖,๗๕๙ คน ๑.๕๖ 
๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๖๒,๕๙๑ คน ๑๔๙,๕๙๙ คน ๙๐.๐๑ ๑๒,๙๙๒ คน ๗.๙๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๒๗๕,๐๓๑ คร. ๒๗๓,๘๔๙ คร. ๙๙.๕๘ ๑,๑๖๔ คร. ๐.๔๒ 
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ระดับอำเภอ อำเภอเมืองสงขลา  

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๔,๘๕๓ คน ๔,๖๒๙ คน ๙๕.๓๘ ๒๒๔ คน ๔.๖๒ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔  
หรือเทียบเท่า 

๒๒๕ คน ๒๒๐ คน ๙๗.๗๘ ๕ คน ๒.๒๒ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๙ ปี ที่ไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับ 
การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒๔๙ คน ๒๐๓ คน ๘๑.๕๓ ๔๖ คน ๑๘.๔๗ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๔๐,๔๙๐ คน ๔๐,๔๙๑ คน ๙๙.๘๒ ๗๑ คน ๐.๑๘ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๓๕,๒๑๓ คน ๓๔,๕๖๐ คน ๙๘.๑๕ ๖๕๓ คน ๑.๘๕ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๗,๐๒๓ คน ๑๕,๑๒๗ คน ๘๘.๘๖ ๑,๘๙๖ คน ๑๑.๑๔ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๒๔,๖๗๓ คร. ๒๔,๖๕๔ คร. ๙๙.๙๒ ๑๙ คร. ๐.๐๘ 
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ระดับอำเภอ อำเภอสทิงพระ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ป ี

๓,๒๓๔ คน ๓,๒๒๘ คน ๙๙.๘๑ ๖ คน ๐.๑๙ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๒๑๘ คน ๒๑๔ คน ๙๘.๑๗ ๔ คน ๑.๘๓ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๑๑๖ คน ๙๙ คน ๘๕.๓๔ ๑๗ คน ๑๔.๖๖ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๒๐,๐๔๖ คน ๑๙,๙๓๘ คน ๙๙.๔๖ ๑๐๘ คน ๐.๕๔ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๑๗,๓๘๗ คน ๑๖,๗๒๕ คน ๙๖.๑๕ ๖๖๒ คน ๓.๘๑ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๘,๘๒๗ คน ๗,๖๘๐ คน ๘๗.๐๑ ๑,๑๔๗ คน ๑๒.๙๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๑,๔๑๖ คร. ๑๑,๒๖๗ คร. ๙๘.๖๙ ๑๔๙ คร. ๑.๓๑ 
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ระดับอำเภอ อำเภอจะนะ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ป ี

๙,๕๘๗ คน ๙,๔๒๗ คน ๙๘.๓๓ ๑๖๐ คน ๑.๖๗ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๓๕๙ คน ๓๕๑ คน ๙๗.๗๗ ๘ คน ๒.๒๓ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๕๒ คน ๕๐ คน ๙๖.๑๕ ๒ คน ๓.๘๕ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๔๙,๒๕๔ คน ๔๙,๐๗๙ คน ๙๙.๖๔ ๑๗๕ คน ๐.๓๖ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๔๒,๖๙๙ คน ๔๒,๑๗๘ คน ๙๘.๗๘ ๕๒๑ คน ๑.๒๒ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๔,๒๐๑ คน ๑๓,๕๗๗ คน ๙๕.๖๑ ๖๒๔ คน ๔.๓๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๒๔,๔๖๑ คร. ๒๔,๔๕๕ คร. ๙๙.๙๘ ๖ คร. ๐.๐๒ 
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ระดับอำเภอ อำเภอนาทวี 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ป ี

๖,๖๑๘ คน ๖,๕๔๓ คน ๙๘.๘๗ ๗๕ คน ๑.๑๓ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๓๘๙ คน ๓๘๐ คน ๙๗.๖๙ ๙ คน ๒.๓๑ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๑๓๐ คน ๑๒๒ คน ๙๓.๘๕ ๘ คน ๖.๑๕ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๓๒,๔๔๕ คน ๓๒,๓๖๓ คน ๙๙.๗๕ ๘๒ คน ๐.๒๕ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๒๗,๙๖๒ คน ๒๗,๖๙๐ คน ๙๙.๐๓ ๒๗๒ คน ๐.๙๗ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๙,๑๕๘ คน ๘,๔๖๗ คน ๙๒.๔๕ ๖๙๑ คน ๗.๕๕ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๖,๑๗๕ คร. ๑๕,๙๑๙ คร. ๙๘.๔๒ ๒๕๖ คร. ๑.๕๘ 
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ระดับอำเภอ อำเภอเทพา 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๗,๒๘๖ คน ๗,๒๘๔ คน ๙๙.๙๗ ๒ คน ๐.๐๓ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๓๑๐ คน ๓๑๐ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒๒๑ คน ๒๒๑ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๓๓,๕๘๑ คน ๓๓,๕๘๑ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๒๘,๘๖๖ คน ๒๘,๓๕๙ คน ๙๘.๒๔ ๕๐๗ คน ๑.๗๖ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๘,๖๒๙ คน ๘,๐๗๑ คน ๙๓.๕๓ ๕๕๘ คน ๖.๔๗ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๕,๑๐๖ คร. ๑๕,๐๙๖ คน ๙๙.๙๓ ๑๐ คร. ๐.๐๗ 
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ระดับอำเภอ อำเภอระโนด 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๒,๖๑๐ คน ๒,๔๘๑ คน ๙๕.๐๖ ๑๒๙ คน ๔.๙๔ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๑๐๙ คน ๑๐๘ คน ๙๙.๐๘ ๑ คน ๐.๙๒ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒๖ คน ๑๒ คน ๔๖.๑๕ ๑๔ คน ๕๓.๘๕ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๑๖,๕๕๖ คน ๑๖,๕๓๙ คน ๙๙.๙๐ ๑๗ คน ๐.๑๐ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๑๖๓ คน ๑๖๒ คน ๙๙.๓๙ ๑ คน ๐.๖๑ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๐๙ คน ๑๐๘ คน ๙๙.๙๘ ๑ คน ๐.๙๒ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๓,๘๑๑ คร. ๓๘๑๑ คร. ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

/ระดับอำเภอ... 



ห น ้ า  | 12 

 

ระดับอำเภอ อำเภอสะบ้าย้อย 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๖,๓๙๐ คน ๖,๓๓๑ คน ๙๙.๐๘ ๕๙ คน ๐.๙๒ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๑๖๑ คน ๑๕๖ คน ๙๖.๘๙ ๕ คน ๓.๑๑ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒๓ คน ๒๑ คน ๙๑.๓๐ ๒ คน ๘.๗๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๓๒,๘๐๐ คน ๓๒,๓๓๑ คน ๙๘.๕๗ ๔๖๙ คน ๑.๔๓ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๒๘,๙๒๓ คน ๒๘,๑๐๗ คน ๙๗.๑๘ ๘๑๖ คน ๒.๘๒ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๗,๗๕๒ คน ๗,๒๘๐ คน ๙๓.๙๑ ๔๗๒ คน ๖.๐๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๖,๒๒๑ คร. ๑๖,๑๙๐ คร. ๙๙.๘๑ ๓๑ คร. ๐.๑๙ 
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ระดับอำเภอ อำเภอกระแสสินธุ์ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๙๘๘ คน ๙๒๕ คน ๙๓.๖๒ ๖๓ คน ๖.๓๘ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๔๓ คน ๔๓ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๑ คน ๑ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๖,๐๐๔ คน ๕,๙๗๒ คน ๙๙.๔๗ ๓๒ คน ๐.๕๓ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๕,๐๒๔ คน ๔,๙๘๙ คน ๙๙.๓๐ ๓๕ คน ๐.๗๐ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๓,๑๙๔ คน ๒,๙๗๔ คน ๙๓.๑๑ ๒๒๐ คน ๖.๘๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๓,๙๓๔ คร. ๓,๙๓๔ คร. ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 
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ระดับอำเภอ อำเภอรัตภูมิ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๖,๐๘๙ คน ๕,๗๒๔ คน ๙๔.๐๑ ๓๖๕ คน ๕.๙๙ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๑๗๘ คน ๑๗๒ คน ๙๖.๖๓ ๖ คน ๓.๓๗ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๗๐ คน ๖๕ คน ๙๒.๘๖ ๕ คน ๗.๑๔ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๓๔,๒๙๔ คน ๓๔,๒๓๕ คน ๙๙.๘๓ ๕๙ คน ๐.๑๗ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๒๙,๓๖๒ คน ๒๙,๐๖๔ คน ๙๘.๙๙ ๒๙๘ คน ๑.๐๑ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๐,๓๙๖ คน ๙,๗๑๔ คน ๙๓.๔๔ ๖๘๒ คน ๖.๕๖ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๗,๙๖๖ คร. ๑๔,๐๔๐ คร. ๙๙.๖๗ ๕๙ คร. ๐.๓๓ 
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ระดับอำเภอ อำเภอสะเดา 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๗,๕๑๐ คน ๗,๐๕๖ คน ๙๓.๙๕ ๔๕๔ คน ๖.๐๕ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๓๙๕ คน ๓๙๓ คน ๙๙.๔๙ ๒ คน ๐.๕๑ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๔๓ คน ๓๗ คน ๘๖.๐๕ ๖ คน ๑๓.๙๕ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๔๗,๘๑๕ คน ๔๗,๗๔๑ คน ๙๙.๘๕ ๗๔ คน ๐.๑๕ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๔๑,๕๔๔ คน ๔๑,๑๒๖ คน ๙๘.๙๙ ๔๑๘ คน ๑.๐๑ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๓,๖๓๓ คน ๑๒,๖๓๓ คน ๙๒.๘๘ ๙๗๐ คน ๗.๑๒ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๒๗,๒๗๒ คร. ๒๖,๕๑๔ คน ๙๗.๒๒ ๗๕๘ คร. ๒.๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระดับอำเภอ... 
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ระดับอำเภอ อำเภอหาดใหญ่ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๑๐,๒๙๖ คน ๑๐,๑๖๑ คน ๙๘.๖๙ ๑๓๕ คน ๑.๓๑ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๕๑๖ คน ๕๑๕ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒๐๘ คน ๒๐๘ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๘๘,๙๕๕ คน ๘๘,๗๗๐ ๙๙.๗๙ ๑๘๕ คน ๐.๒๑ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๗๘,๔๘๘ คน ๗๗,๖๕๐ คน ๙๘.๙๓ ๘๓๘ คน ๑.๐๗ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๒๙,๓๓๒ คน ๒๗,๓๕๓ คน ๙๓.๒๕ ๑,๙๗๙ คน ๖.๗๕ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๕๕,๕๖๑ คร. ๕๕,๕๖๑ คร. ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 
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ระดับอำเภอ อำเภอควนเนียง 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๒,๔๖๔ คน ๒,๔๖๔ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๑๒๑ คน ๑๒๑ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๓๔ คน ๓๔ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๑๔,๙๕๙ คน ๑๔,๙๒๒ คน ๙๙.๗๕ ๓๗ คน ๐.๒๕ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๑๓,๐๐๐ คน ๑๒,๗๒๕ คน ๙๗.๘๘ ๒๗๕ คน ๒.๑๒ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๕,๕๔๙ คน ๔,๘๘๘ คน ๘๘.๐๙ ๖๖๑ คน ๑๑.๙๑ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๘,๕๓๘ คร. ๘,๕๓๘ คร. ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 
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ระดับอำเภอ อำเภอบางกล่ำ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๒,๖๑๐ คน ๒,๔๘๑ คน ๙๕.๐๖ ๑๒๙ คน ๔.๙๔ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๑๐๙ คน ๑๐๘ คน ๙๙.๐๘ ๑ คน ๐.๙๒ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒๖ คน ๑๒ คน ๔๖.๑๕ ๑๔ คน ๕๓.๘๕ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๑๖,๕๕๖ คน ๑๖,๕๓๙ คน ๙๙.๙๐ ๑๗ คน ๐.๑๐ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๑๔,๓๘๖ คน ๑๔,๒๐๑ คน ๙๘.๗๑ ๑๘๕ คน ๑.๒๙ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๔,๔๐๖ คน ๔,๒๖๑ คน ๙๖.๗๑ ๑๔๕ คน ๓.๒๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๘,๐๙๒ คร. ๘,๐๕๒ คร. ๙๙.๕๑ ๔๐ คร. ๐.๔๙ 
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ระดับอำเภอ อำเภอสิงหนคร 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๔,๕๘๙ คน ๔,๕๓๒ คน ๙๘.๗๖ ๕๗ คน ๑.๒๔ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๒๑๕ คน ๒๑๑ คน ๙๘.๑๔ ๔ คน ๑.๘๖ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๑๑๙ คน ๙๙ คน ๘๓.๑๙ ๒๐ คน ๑๖.๘๑ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๓๑,๓๕๔ คน ๓๑,๒๔๑ คน ๙๙.๖๗ ๑๐๔ ๐.๓๓ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๒๗,๓๒๙ คน ๒๖,๘๐๕ คน ๙๘.๐๘ ๕๒๔ คน ๑.๙๒ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๐,๖๒๕ คน ๙,๗๐๒ คน ๙๑.๓๑ ๙๒๓ คน ๘.๖๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๖,๖๖๐ คร. ๑๖,๕๙๗ คร. ๙๙.๖๒ ๖๓ คร. ๐.๓๘ 
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ระดับอำเภอ อำเภอคลองหอยโข่ง 

หมวดที่ ๓ การศึกษา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
จำนวน 

 
ร้อยละ จำนวน 

 
ร้อยละ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับ ๙ ป ี

๒,๐๙๔ คน ๒,๐๙๔ คน ๑๐๐ ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๑๑๙ คน ๑๑๗ คน ๙๘.๓๒ ๒ คน ๑.๖๘ 

๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานทำ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๓๒ คน ๓๐ คน ๙๓.๗๕ ๒ คน ๖.๒๕ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

๑๒,๓๕๕ คน ๑๒,๓๐๓ คน ๙๙.๕๘ ๕๒ คน ๐.๔๒ 

 

หมวดที่ ๔ การมีงานทำและรายได้ 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 
ที่สำรวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

จำนวน 
 

ร้อยละ จำนวน 
 

ร้อยละ 

๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได ้ ๒๗,๓๒๙ คน ๒๖,๘๐๕ คน ๙๘.๐๘ ๕๒๔ คน ๑.๙๒ 

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑๐,๖๒๕ คน ๙,๗๐๒ คน ๙๑.๓๑ ๙๒๓ คน ๘.๖๙ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๑๖,๖๖๐ คร. ๑๖,๕๙๗ คร. ๙๙.๖๒ ๖๓ คร. ๐.๓๘ 
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ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) คือ 

ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) เป็นข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหา  

ของหมู่บ้านชนบทด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรู้ 

และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจำทุก ๒ ปี 
 

ประโยชน์ของขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้น (กชช. ๒ค) 

 ๑. ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถทราบถึงคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ สภาพ

ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองว่าเป็นอย่างไร 

 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลพื้นฐานระดับ

หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนา 

ของหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของ

หนว่ยงาน 

แต่ละระดับทั้งส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และตำบล 

 ๓. ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผน 

ในการบริหารจัดการเพ่ือลงทุนธุรกิจ 
 

ตวัช้ีวดัขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้น (กชช. ๒ค) 

ตัวชี้วัดข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีตัวชี้วัด ๗ ด้าน ๓๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ด้านที่ ๑  โครงสร้างพื้นฐาน มี ๗ ตัวชี้วัด 

 ๑. ถนน     ๕. ไฟฟ้า 

 ๒. น้ำดื่ม    ๖. การมีที่ดินทำกิน 

 ๓. น้ำใช้     ๗. การติดต่อสื่อสาร 

 ๔. น้ำเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

/ด้านที่ ๒...   
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ด้านที่ ๒  สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ มี ๗ ตัวชี้วัด 

 ๘. การมีงานทำ    ๑๒. ผลผลิตจากการทำเกษตรอ่ืนๆ 

 ๙. การทำงานในสถานประกอบการ ๑๓. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 ๑๐. ผลผลิตจากการทำนา  ๑๔. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 

 ๑๑. ผลผลิตจากการทำไร่ 
 

ด้านที่ ๓  สุขภาวะและอนามัย มี ๓ ตัวชี้วัด 

 ๑๕. ความปลอดภัยในการทำงาน  ๑๗. การกีฬา 

 ๑๖. การป้องกันโรคติดต่อ 
 

ด้านที่ ๔  ความรู้และการศึกษา มี ๓ ตัวชี้วัด 

 ๑๘. ระดับการศึกษาของประชาชน  ๒๐. การได้รับการศึกษา 

 ๑๙. อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
 

ด้านที่ ๕  การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน มี ๕ ตัวชี้วัด 

 ๒๑. การมีส่วนร่วมของชุมชน  ๒๔. การเรียนรู้โดยชุมชน 

 ๒๒. การรวมกลุ่มของชุมชน  ๒๕. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 

 ๒๓. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

ด้านที่ ๖  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๕ ตัวชี้วัด 

 ๒๖. คุณภาพดิน    ๒๙. การปลูกป่าและไม้ยืนต้น 

 ๒๗. การใช้ประโยชน์จากดิน  ๓๐. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒๘. คุณภาพน้ำ 
 

ด้านที่ ๗  ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มี ๓ ตัวชี้วัด 

 ๓๑. ความปลอดภัยจากยาเสพติด  ๓๓. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน 

 ๓๒. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
 

 

 

 

 

/ระดับคะแนน... 
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ระดับคะแนนของตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

 ถ้าได้ ๑ คะแนน หมายถึงตัวชี้วัดนั้นมีปัญหามาก (ต่ำกว่าเกณฑ์) 

 ถ้าได้ ๒ คะแนน หมายถึงตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ์) 

 ถ้าได้ ๓ คะแนน หมายถึงตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (สูงกว่าเกณฑ์) 

การจัดระดับการพฒันาของหมู่บ้าน 

 ถ้าได้ ๑ คะแนน จำนวน ๑๑ – ๓๓ ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ (ล้าหลัง) 

 ถ้าได้ ๑ คะแนน จำนวน ๖ – ๑๐ ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒ (ปานกลาง) 

 ถ้าได้ ๑ คะแนน จำนวน ๐ – ๕ ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ (ก้าวหน้า) 
 

การจัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 

กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ของจังหวัด

สงขลา จำนวน ๙๒๓ หมู่บ้าน เก็บได้จำนวน ๙๒๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการจัดเก็บโดยใช้

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยดำเนินการภายใต้

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ผลการจัดเกบ็ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสงขลา 
ข้อมูลตัวอย่างบางส่วนจาก “รายงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 

๒๕๖๔” 

 
 

/จากตาราง... 
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 จากตารางข้อมูล “ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด” ช่อง “ดัชนีการพัฒนา”  

ของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตำบลเกาะแต้วและตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ดัชนีการพัฒนาเป็น “๓” จัดเป็น

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ (ก้าวหน้า) ทุกหมู่บ้าน 
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อ้างอิง 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๔ , กลุ่มงานสารสนเทศการ

พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 

 นางเกษร ธานีรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

นางบุปผาชาติ เรืองกูล   รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
 

คณะทำงาน 

 นางพัชรมัย  แก้วบรรจง   นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 

นายธรรมรัตน์  ชุมคง   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ




