รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดลําพูน
ประจําป 2560

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน

ประมวลสรุป
พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะกรรมการอํานวยการ
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจาหนาที่
เขาเฝาถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย

------------------------------------------------การดําเนินงานการพัฒนา แตกอนใชวัดดวยสายตาบาง เฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ไมเปน
เชิงสถิติบาง ทําไปเรื่อยๆ บาง แตตอนนี้ทางราชการมีการสํารวจขอมูล จปฐ. เปนขอมูลที่คิดวาในขณะนี้
ดีที่สุดแล วดีในการเปนฐานใหเ ริ่มตนแกไขปญหา เปนขอมูลที่งาย ดูงาย และเห็นดวยที่มีการสํารวจ
ขอมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อใหพบปญหาซึ่งเมื่อรูปญหาแลวจะไดมีการแกไข สําหรับการวัดนั้น จะตรง
หรือไมตรง แนนอนตองมีการผิดพลาดบาง ก็ไมนาจะเปนปญหาใหญ ขอใหมีสิ่งที่จะชวยชี้ให ฝายรัฐเขา
ไปหาชาวบาน ไดทราบปญหาของชาวบานบาง เมื่อเราทําจริง สํารวจจริงแลว จะทําใหพบกับบุคคลที่
ควรสงเคราะห หรือทําใหพบปญหา และเมื่อพบปญหาแลว จะแกไขอยางไรเปนสิ่งที่จะตามมา
หลั กการพัฒนาที่ควรจะคํานึงถึงคือ ช วยเขาเพื่อใหเ ขาชวยตัวเองได การใหคําแนะนํา
เพื่อใหชาวบานไดเรียนรูวิธีการแกไขปญหาดวยตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ

(ไดรับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล0017/10527 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2534)

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560

คํานํา
คุณภาพชีวิตตามความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ความตองการขั้นต่ําที่ประชาชน ทุกคนหรือ
ทุกหมูบาน / ชุมชน ควรจะมีหรือควรจะเปน เพื่อใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขพอสมควร (พออยูพอกิน) ในชวง
เวลาหนึ่งๆ
ดัง นั้น การที่ จ ะทํ าให ป ระชาชนชาวไทยทุ ก คน มี คุณภาพชีวิตที่ ดีไดนั้น ทุก คน และทุ ก
ครัวเรือน ตองผานเกณฑตัวชี้วัดตามความจําเปนพื้นฐานทุกตัวชี้วัด ซึ่งการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
หรือ จปฐ. เปนกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการที่จะทําใหประชาชนในแตละครัวเรือนไดทราบวาตนเอง และคน
ในครัวเรือน ยังไมผานเกณฑตัวชี้วัดตามความจําเปนพื้นฐานในเรื่องใดบาง และมีตัวชี้วัดใดบางที่หมูบาน/ชุมชน
ยังไมบรรลุ เปาหมาย สง ผลใหเ กิดกระบวนการใชประโยชนจ ากขอมู ลในการดําเนินการแก ไขใหป ระชาชน
ครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรลุเปาหมายตามเกณฑตัวชี้วัด
รายงานคุณภาพชีวิตของของประชาชนจังหวัดลําพูน ฉบับนี้ เปนการจัดทําเอกสารนําเสนอ
ผลสรุปจากการจัดเก็บ และการวิเคราะหขอ มูล จปฐ. ป 2560 ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดลํ าพูน ทั้งในระดับครั วเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด โดยมี เครื่องชี้วัดขอ มูลความจําเป น
พื้นฐาน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ซึ่งใชเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่ อการพัฒ นาชุมชน จังหวัดลําพูน หวังเป นอยางยิ่งวารายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนฉบับนี้ จะ
สามารถเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอขอมูลใหประชาชน ครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาชนบท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกลุม/องคกร และประชาชน ได
เห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิต ตลอดจนการนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ใหดียิ่งขึ้นตอไป.

กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน
พฤษภาคม 2560
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2560 ซึ่งได้จากการสารวจคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยจัดเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง (ทั้งที่มีบ้านเลขที่ และไม่มีบ้านเลขที่) รวมจานวน
ทั้งสิ้น 115,301 ครัวเรือน จาก 8 อาเภอ 51 ตาบล 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริง
จานวน 308,847 คน แยกเป็นเพศชาย 150,254 คน (48.65 %) เพศหญิง 158,593 คน (51.35 %)

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จานวนครัวเรือน
อาเภอ
เมืองลาพูน
ลี้
ป่าซาง
บ้านโฮ่ง
แม่ทา
เวียงหนองล่อง
ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ
รวม

จานวนครัวเรือน
42,175
17,541
15,527
11,722
11,515
6,025
5,666
5,130
115,301

คิดเป็นร้อยละ
36.58
15.21
13.47
10.17
9.99
5.23
4.91
4.45
100.00

อาเภอเมืองลาพูน มีจานวนครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.58 รองลงมา คือ อาเภอลี้ อาเภอป่าซาง
อาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอแม่ทา อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอทุ่งหัวช้าง และอาเภอบ้านธิ ตามลาดับ
1.2 จานวนประชากร
สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสารวจ
ครัวเรือน จานวน
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง รวมทั้งสิ้น
เพศชาย
เพศหญิง

115,301
308,847
150,254
158,593

ครัวเรือน
คน แยกเป็น
คน
คน

ประชากรจาแนกตามช่วงอายุ
ประชากรในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
23.84 รองลงมาเป็นกลุ่มประชากรในกลุ่มอายุ 35 ปีเต็ม – 49 ปี ร้อยละ 22.01 และกลุ่มอายุ 50 ปีเต็ม –
59 ปี ร้อยละ 22.01 ตามลาดับ สาหรับประชากรที่เป็นกลุ่มที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุน้อยกว่า 1 ปีเต็ม
ร้อยละ 0.18
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ประชากรจาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

1 เดือน ถึง 5 เดือน

278

0.09

273

0.09

551

0.18

6 เดือน ถึง 1 ป 0 เดือน

701

0.23

670

0.22

1,371

0.44

1 ป 1 เดือน – 2 ป

1,213

0.39

1,202

0.39

2,415

0.78

3ป–5ป

3,130

1.01

3,057

0.99

6,187

2.00

6 ป – 12 ป

8,621

2.79

7,850

2.54

16,471

5.33

13 ป – 14 ป

2,605

0.84

2,593

0.84

5,198

1.68

15 ป – 18 ป

5,167

1.67

5,144

1.67

10,311

3.34

19 ป – 25 ป

12,527

4.06

12,316

3.99

24,843

8.04

26 ป – 34 ป

18,571

6.01

18,228

5.9

36,799

11.91

35 ป – 49 ป

33,005

10.69

34,984

11.33

67,989

22.01

50 ป – 59 ป

29,771

9.64

33,324

10.79

63,095

20.43

60 ป ขึ้นไป

34,665

11.22

38,952

12.61

73,617

23.84

รวม

150,254 48.65 158,593 51.35 308,847 100.00
1.3 ระดับการศึกษาของประชาชน
ระดับการศึกษา

เพศ
ชาย

ไม่เคยศึกษา
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
ต่ากว่าชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6)
ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6)
ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3)

ร้อยละ

8,385 2.71
4,279 1.39
5,407 1.75
65,433 21.19
21,540 6.97
ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) 21,261 6.88
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 7,495 2.43
ป.ตรี หรือเทียบเท่า
15,313 4.96
สูงกว่าปริญญาตรี
1,141 0.37
รวม
150,254 48.65

รวม
หญิง

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

9,841
3.19 18,226
5.90
4,169
1.35 8,448
2.74
5,761
1.87 11,168
3.62
71,946 23.30 137,379 44.48
18,818 6.09 40,358 13.07
20,545 6.65 41,806 13.54
5,001
1.62 12,496
4.05
21,048 6.82 36,361 11.77
1,464
0.47 2,605
0.84
158,593 51.35 308,847 100.00

จากข้อมูลพบว่า ประชาชนจังหวัดลาพูน ส่วนมาก ร้อยละ 44.48 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
(ป.4, ป.6, ป.7) รองลงมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) ร้อยละ 13.54
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จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3 หรือ ม.1-3) ร้อยละ 13.07 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.77 ตามลาดับ และมีเพียงจานวน 2,605 คน หรือร้อยละ 0.84 ที่จบการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 การประกอบอาชีพของประชาชน
ประเภทอาชีพ

เพศ
ชาย
22,903
9,261
9,497
3,758
18,531
49
401
5,089
506
4,226
61,293
7,998
2,300
4,442
150,254

กาลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ
เกษตร-ทานา
เกษตร-ทาไร่
เกษตร-ทาสวน
เกษตร-ประมง
เกษตร-ปศุสัตว์
พนักงาน-รับราชการ
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่นๆ
รวม

ร้อยละ
7.42
3.00
3.07
1.22
6.00
0.02
0.13
1.65
0.16
1.37
19.85
2.59
0.74
1.44
48.65

รวม

หญิง
23,339
12,940
7,679
3,247
15,126
39
261
5,363
491
5,312
63,069
13,098
2,142
6,487
158,593

ร้อยละ

ร้อยละ
7.56 46,242 14.97
4.19 22,201
7.19
2.49 17,176
5.56
1.05
7,005
2.27
4.90 33,657 10.90
0.01
88
0.03
0.08
662
0.21
1.74 10,452
3.38
0.16
997
0.32
1.72
9,538
3.09
20.42 124,362 40.27
4.24 21,096
6.83
0.69
4,442
1.44
2.10 10,929
3.54
51.35 308,847 100.00

จากข้อมูลพบว่า อาชีพที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ประกอบอาชีพมากที่สุด คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปมากถึง
ร้อยละ 40.27 รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาสวน ทาไร่ ทานา และยังมีประชาชน
ที่ไม่มีการประกอบอาชีพ มากถึงร้อยละ 7.19 โดยมีประชากรที่กาลังศึกษาอยู่ จานวนร้อยละ 14.97
1.5 การนับถือศาสนาของประชาชน
ศาสนา

พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ฮินดู
อื่นๆ
รวม

เพศ
ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

149,761
415
59
1
18
150,254

48.49
0.13
0.02
0.00
0.01
49

158,093
416
54
1
29
158,593

51.19
0.13
0.02
0.00
0.01
51.35

รวม

ร้อยละ

307,854
831
113
2
47
308,847

99.68
0.27
0.04
0.00
0.02
100.00

จากข้อมูลพบว่า ประชาชนจังหวัดลาพูน เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มากถึงร้อยละ 99.68

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาพูน ประจาปี 2560

ค

1.6 ระดับความสุขของประชาชน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

พื้นที่
บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน
แม่ทา
บ้านธิ
ลี้
ทุ่งหัวช้าง
ป่าซาง
เวียงหนองล่อง
ระดับความสุขเฉลี่ย

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
8.23
8.18
8.14
8.10
8.09
8.06
7.96
7.70
8.10

จากข้อมูลพบว่า ประชาชนจังหวัดลาพูนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอบ้านโฮ่ง มีระดับความสุขเฉลี่ยของคน
ในครัวเรือนสูงที่สุด เฉลี่ย 8.23 จากจานวนเต็ม 10 ประชาชนที่มีความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน รองลงมา
ได้แก่ อาเภอเมืองลาพูน อาเภอแม่ทา อาเภอบ้านธิ อาเภอลี้ อาเภอทุ่งหัวช้าง และ อาเภอป่าซาง ตามลาดับ
ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเวียงหนองล่อง มีความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน น้อยที่สุด คือ 7.70

2.คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาพูน
2.1 คุณภาพชีวิตของประชาชน จาแนกตามหมวดและตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 สุขภาพดี มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคระบาดตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละ 99.94
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 3.04 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกิน
อาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 2.78 และตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยา
เพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 2.58
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.88
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมี
การจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 4.73 รองลงมาคือ
ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 2.55 และตัวชี้วัด
ที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.84
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หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับ
บริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.82
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6-14
ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8.49 ในข้อเท็จจริงคือ เด็กที่อายุ ระหว่าง 6-7 ขวบ ยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นชั้นเรียนในชั้น ป.1 และเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับแรกของสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2560 จังหวัดลาพูน สาหรับตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
4.40 และตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 3.37
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ต่อปี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 98.78 ซึ่งรายได้เฉลี่ยของประชาชนจังหวัดลาพูน ในปี 2560 รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย
211,712.19 บาท/ปี และรายได้บุคคลเฉลี่ย 79,037.93 บาท/คน/ปี
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บ
ออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 15.35 (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดอันดับที่ 2 ของสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2560 จังหวัดลาพูน) ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มี
อาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8.67 และตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 1.40
หมวดที่ 5 ค่านิยม

มี 8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.89
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 11.99 และเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดอันดับที่ 3 ของสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2560 จังหวัดลาพูน ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 8.36 และตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.98
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 5 หมวดนี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเจ้าภาพตัวชี้วัดหลัก อันประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเจ้าภาพ
ร่วม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดลาพูน
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2.2 รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาพูน
ลาดับที่

อาเภอ

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

1
2
3
4
5
6
7
8

เมืองลาพูน
บ้านธิ
ป่าซาง
เวียงหนองล่อง
แม่ทา
บ้านโฮ่ง
ลี้
ทุ่งหัวช้าง

93,952.15
87,681.08
82,234.04
72,442.15
70,092.83
77,467.62
57,361.08
55,091.13

เฉลี่ยทั้งสิ้น

79,034.85

จากข้อสรุปพบว่า ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมืองลาพูน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงสุด โดยเฉลี่ย
คือ 93,952.15 บาท/คน/ปี ส่วนประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุด คืออาเภอทุ่งหัวช้าง เฉลี่ย
55,091.13 และสรุปรายได้เฉลี่ยของบุคคล 79,037.93 บาท/คน/ปี
2.3 ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 38,000 บาท/คน/ปี
อาเภอ
เมืองลาพูน
บ้านธิ
ป่าซาง
เวียงหนองล่อง
แม่ทา
บ้านโฮ่ง
ลี้
ทุ่งหัวช้าง
รวม

จานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
42,175
5,130
15,527
6,025
11,515
11,722
17,541
5,666
115,301

จานวนครัวเรือน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้
587
40
23
224
82
119
305
29
1,409

ร้อยละของครัวเรือน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
1.39
0.78
0.15
3.72
0.71
1.02
1.74
0.51
1.22

จากข้อมูลประชาชนลาพูน ที่สารวจได้จานวน 115,301 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย
38,000 บาท/คน/ปี รวมจานวน 1,409 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ในพื้นที่
อาเภอเวียงหนองล่อง มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้มากที่สุด และในพื้นที่อาเภอป่าซาง มีครัวเรือนผ่านเกณฑ์
รายได้น้อยที่สุด
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาพูน ประจาปี 2560

ฉ

2.4 ปัญหาภาพรวมของจังหวัดลาพูนที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหา 10 อันดับแรก
1. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 17,693 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.35
จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,301 ครัวเรือน
2. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 37,028 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99 จาก
จานวนทั้งหมดที่สารวจ 308,847 คน
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 6,176 คน คิดเป็นร้อยละ
8.67 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 72,221 คน
4. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 1,844 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.49 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 21,730 คน เด็กที่อยู่ในกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ จานวนหนึ่งเป็น
เด็กที่มีอายุยังไม่ถึง 7 ขวบ ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์จะได้เข้าเรียนในชั้น ป.1
5. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 25,829 คน คิดเป็นร้อยละ 8.36 จาก
จานวนทั้งหมดที่สารวจ 308,847 คน
6. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อ ย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 5,458 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.73 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,301 ครัวเรือน
7. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 727 คน
8. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.37 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 772 คน
9. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 6,224 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.04 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 204,711 คน
10. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน
3,203 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.78 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,301 ครัวเรือน
.......................................................................................................................
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สวนที่ 1
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ( จปฐ.) คืออะไร
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนขอมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงคตาม
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องชี้วัดวา อยางนอยคนไทยควรจะมีระดับความเปนอยูไมต่ํากวาระดับไหน ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ และทําใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเองวา ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
รวมไปถึงหมูบานอยูในระดับใด มีปญหาที่จะตองแกไขในเรือ่ งใดบาง เปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม อันเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ
ขอมู ลความจํ าเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอมู ลในระดับครัวเรือ นที่ แสดงถึง สภาพความจําเป น
พื้นฐานของคนในครัวเรือ นในดานตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกํ าหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไววา คนควรจะมี
คุณภาพชีวิตในแตละเรื่องอยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
หลักการสําคัญของ จปฐ.
1. ใชเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนเครื่องมือของกระบวนการเรียนรูข องประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน เพื่อใหประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเปนอยูของตนเองและชุมชนวา บรรลุ
ตามเกณฑความจําเปนพื้นฐานแลวหรือไม
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาโดยผานกระบวนการจปฐ.นับตั้งแตการกําหนดปญหา
ความตองการที่แทจริงของชุมชน ตลอดจนคนหาและหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชขอมูล จปฐ.ที่มีอยูตลอดจน
การประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา
3. ใชขอ มูล จปฐ. เปนแนวทางในการคัดเลือกโครงการตาง ๆ ของรั ฐให สอดคลอ งกับ สภาพ
ปญหาที่แทจริงของชุมชน สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการ
ประสานระหวางสาขาในดานการปฏิบัติมากขึ้น

วัตถุประสงคของ จปฐ.
“เพื่อใหป ระชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป นอยูของ
ตนเอง และครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางนอยผาน
เกณฑความจําเปนพื้นฐาน โดยใชตัวชี้วัดจากขอมูล จปฐ. เปน
เครื่องมือ”
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หัวใจของขอมูล จปฐ.
หัวใจของการจัดเก็บขอมูล จปฐ. แทจ ริงแล วอยูที่ “ประชาชน” ที่ส ามารถทราบปญหาของ
“ตนเอง” เวลาที่จัดเก็บขอมูล จปฐ.ประชาชนจะทราบทันทีวา “เขามีคุณภาพชีวิตเปนอยางไร ขาดขอใด” โดย
จปฐ.เปนเสมือนวัฏจักรที่สามารถชวยในการปรับปรุงตนเอง คําวา “ตนเอง” ในที่นี้ยังหมายรวมถึง “หมูบาน
ตําบล อําเภอ และจังหวัด” อีกดวย เพราะการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล จปฐ. เปนการสรุปขอมูลภาพรวมใน
แตละระดับตั้งแตหมูบาน เรื่อยไปจนถึงระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ประโยชนของขอมูล จปฐ.
1. ประชาชน สามารถทราบวา “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเปนอยางไรบาง ผานเกณฑหรือไมผาน
เกณฑใดบาง” ทั้งนี้ไมจําเปนเสมอไปวาคนรวยหรือคนที่อยูในเมืองใหญจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตที่
ดีนั้น มิไดวัดที่รายไดเพียงอยางเดียว
2. ภาคราชการหรือ ภาครัฐ สามารถทราบถึงป ญหาที่
แทจริงของประชาชน ครอบครัว ครัวเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
วามีปญหาในเรื่องใด เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาในดาน
ตาง ๆ ทุกระดับ เพื่อการแกไขที่ตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น
3. ภาคเอกชน สามารถนําขอมูลจาก จปฐ. มาใชในการ
ตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ
การจัดทําเครื่องชี้วัด จปฐ. ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
ในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ไดดําเนินการปรับปรุงเครื่องชี้วัดความ
จําเปนพื้นฐาน หรือ จปฐ. ใหม ประกอบดวย ขอมูลจํานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ จํานวน 7 ตัวชี้วัด ไดแก
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนโรคระบาดตามตารางสรางเสริมภูมิคมุ กันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
5. ครัวเรือนมีการใชยาเพือ่ บําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม
จํานวน 7 ตัวชี้วัด ไดแก
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม และบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตร/วัน
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตร/วัน
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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หมวดที่ 3 การศึกษา
จํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก
15. เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
16. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
17. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา
ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ
19. คนอายุ 15-59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
หมวดที่ 4 การมีงานทําและรายได จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก
20. คนอายุ 15-59 ป มีอาชีพและรายได
21. คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได
22. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอป
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 คานิยม
จํานวน 8 ตัวชี้วัด ไดแก
24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา
25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
29. ผูปวยเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนและทองถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุน
ขอมูล จปฐ. เปนขอมูลที่กําหนดใหดําเนินการจัดเก็บในทุกครัวเรือนทั่วประเทศ คุณสมบัติของ
ครัวเรือนเปาหมายทีก่ ําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ไดแก
- จัดเก็บตามหลังคาเรือน ทั้งที่มีบานเลขที่ หรือไมมีบานเลขที่
- จัดเก็บขอมูลเฉพาะที่ผูอาศัยอยูจริง ในรอบปที่ผานมาไมนอยกวา 6 เดือน
- จัดเก็บเฉพาะครัวเรือนที่มีคนไทยอาศัยอยู
ผูทําหนาที่จัดเก็บขอมูล จปฐ. คือ อาสาสมัครจัดเก็บขอมูลในหมูบาน ที่ผูใหญบาน พิจารณา
คัดเลือก อาจไดแก กรรมการหมูบาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.), อาสาพั ฒนาชุมชน (อช.)
ในอัตราสัดสวน อาสาสมัครจัดเก็บขอมูล 1 คน/ 40 ครัวเรือน และมีคําสั่งอําเภอ แตงตั้งใหเปนอาสาสมัครจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.
วิธีการไดมาซึ่งขอมูล โดยการสัมภาษณหัวหนา หรือสมาชิกในครัวเรือน, การสังเกตและ
จากทะเบียนขอมูลอื่นๆ ที่มีอยูในหมูบาน
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องค์กรบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ของประชาชน (พชช.)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ประธานฯ

คณะทํางานปรับ ปรุง เครืองชีวัดคุณภาพชีวิต ของประชาชน
ปลัด กระทรวงมหาดไทย:
หัวหน้าคณะทํางาน
ผู้แทนของทุก หน่วยงานทีเกียวข้อ ง:
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพือการพัฒนาชุมชน: เลขานุก าร

กรมการพัฒนาชุม ชน
เปนฝายเลขานุก าร

คณะทํางานบริหารการจัด เก็บข้อมูล จปฐ.
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง
(กรุงเทพมหานคร/เทศบาล/เมืองพัทยา)
- รองผู้ว่าฯ กทม. ทีผู้ว่าฯ กทม.มอบหมาย/ (หัวหน้าฯ)
ผู้ทีนายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/
ผู้อํานวยการเขตมอบหมาย
- ผู้ทีผู้ว่าฯ กทม./นายกเทศมนตรี/ (คณะทํางานฯ)
นายกเมืองพัทยา/ผู้อํา นวยการเขตเห็นสมควร
แต่งตังเปนคณะทํา งาน (จํานวนตามความเหมาะสม)
- หัวหน้า ฝาย/นัก พัฒนาชุมชนผู้รับผิด ชอบ/ (เลขาฯ)
ผู้ทีได้รับมอบหมายจากหัว หน้า
- เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลของเทศบาล/ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ผู้ทีได้รับมอบหมายจากหัว หน้า
(จํานวนสมาชิกของคณะทํางานให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าฯกทม./ผู้อํานวยการเขต/นายกเทศมนตรี/
นายกเมืองพัทยาซึงเปนผู้แต่งตัง)

รองผู้ว่าราชการจัง หวัด/
รองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร/
นายกเทศมนตรี: หัวหน้าฯ

คณะทํางานบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.
ระดับอําเภอ/กิงอําเภอ/เขต/เทศบาลเมือง/
เมืองพัทยา
นายอําเภอ/ผู้อ ํานวยการเขต/นายกเทศมนตรี/
นายกเมืองพัทยา: หัวหน้า ฯ

คณะทํางานบริหารการจัด เก็บข้อมูล จปฐ.
ระดับตําบล/เทศบาลตําบล/เขต
นายกองค์ก ารบริหารส่วนตําบล/
ผู้ทีนายกเทศมนตรี/นายกเมือ งพัทยา/
ผู้อํา นวยการเขตมอบหมาย: หัวหน้าฯ

ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในระดับ ครัวเรือน
ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บโดย กรรมการหมู่บ้าน/กรรมการชุมชน/
หัวหน้าคุ้ม/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล/อาสาสมัคร
สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน
บันทึกและประมวลผลข้อมูลที
อบต./เทศบาล/เมืองพัท ยา/สํานัก งานเขต

คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
- รองผู้ว ่าราชการจังหวัด (หัวหน้า คณะทํางาน)
- หัวหน้าส่วนราชการทีเกียวข้อง หรือผู้แทน
- ปลัด เทศบาล หรือผู้แทน
- ผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ผู้แทน ศอช. ระดับจัง หวัดไม่น้อยกว่า 2 คน
- อืนๆ ตามความเหมาะสม (ไม่เกิน 3 คน)
- พัฒนาการจังหวัด
(เลขานุก าร)
หน.
ก
ลุ
ม
่
งานสารสนเทศ
- หัวหน้าฝายแผนฯ, พช. (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัด เปนผู้แต่ง ตัง)
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอําเภอ
- นายอําเภอ
(หัวหน้าคณะทํางาน)
- หัวหน้าส่วนราชการทีเกียวข้อง หรือผู้แทน
- นายกเทศมนตรี/ ปลัดเทศบาล หรือผู้แทน
- ผู้แทน ศอช. ระดับอําเภอ/กิงอํา เภอ
ไม่น้อยกว่า 2 คน
- อืนๆ ตามความเหมาะสม (ไม่เกิน 3 คน)
- พัฒนาการอําเภอ/กิงอําเภอ (เลขานุการ)
- นันว.พช.ผู
กพัฒ นาชุร้ มับชนผิด6,ชอบ
สพอ. (ผู้ช ่วยเลขาฯ)
(นายอําเภอเปนผู
ต่ง้แตัต่ง)งตัง)
(ผู้ว่าราชการจั
งหวัด เป็ ้แนผู
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตําบล
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ( หัวหน้าคณะทํางาน)
-ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบตําบล
(คณะทํางาน)
-เจ้าหน้าทีเกษตรผู้รับผิดชอบตําบล ( คณะทํางาน)
-เจ้าหน้าทีสาธารณสุขผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน (คณะทํางาน)
-ครูประจําตําบล
( คณะทํางาน)
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
( คณะทํางาน)
-ผู้แทน ศอช.ตอย่างน้อย 2 คน
( คณะทํางาน)
และอืนๆ ไม่เกิน 3 คน
-พัฒนากรผู้ประสานงานตําบล
(เลขานุการ)
-เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลของ อบต.
(ผู้ช่วยเลขาฯ)
(นายอําเภอเปนผู้แต่งตัง)
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สวนที่ 2
เปาหมายการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน หรือ จปฐ.
ประจําป 2560
คุณลักษณะของครัวเรือนเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. หมายถึง ครอบครัวของประชาชน
ชาวไทย ที่อาศัยอยูจริงในหลังคาเรือนในพื้นที่ ในปที่ผานมานานกวา 6 เดือนติดตอกัน
ป 2560 จังหวัดลําพูน ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในพื้นที่ 8 อําเภอ 51 ตําบล
57 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 577 หมูบาน 17 ชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 115,301 ครัวเรือน ประชากร
รวม 308,847 คน แยกเปนชาย 150,255 คน หญิง 158,592 คน จําแนกรายอําเภอไดดังนี้
จํานวนครัวเรือน

อําเภอ
เมืองลําพูน
ปาซาง
ลี้
แมทา
บานโฮง
ทุงหัวชาง
บานธิ
เวียงหนองลอง
รวม

42,175
15,527
17,540
11,515
11,722
5,666
5,130
6,026
115,301

ชาย
51,571
20,575
24,699
15,373
15,295
8,566
7,111
7,065
150,255

จํานวนประชากร (คน)
หญิง
รวม
57,348
108,919
22,146
42,721
24,138
48,837
15,588
30,961
15,955
31,250
8,491
17,057
7,594
14,705
7,332
14,397
158,592
308,847
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สวนที่ 3
สรุปสาระสําคัญผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จังหวัดลําพูน ป 2560
จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บขอมูลทั้งสิ้น 115,301 ครัวเรือน จากพื้นที่ 8 อําเภอ
51 ตําบล 57 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 577 หมูบาน 17 ชุมชน การประมวลผลขอมูล
ปรากฏผล ดังนี้
1. จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ
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2. จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา

3. จํานวนประชากรจําแนกตามศาสนา
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4. จํานวนประชากรจําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน

5. รายไดเฉลี่ยของประชากร ในภาพรวมเฉลี่ยทุกพื้นที่ 78,451.50 บาท/คน/ป แยกรายอําเภอ ดังนี้
อําเภอ

จํานวนครัวเรือน

จํานวนประชากร

เมืองลําพูน
ปาซาง
ลี้
แมทา
บานโฮง
ทุงหัวชาง
บานธิ
เวียงหนองลอง
รวม/เฉลี่ยทุกพื้นที่

42,175
15,527
17,540
11,515
11,722
5,666
5,130
6,026
115,301

108,919
42,721
48,837
30,961
31,250
17,057
14,705
14,397
308,847

รายไดครัวเรือน
เฉลี่ย(บาท/ป)
242,208.40
225,963.52
151,145.24
188,313.16
206,413.94
165,811.75
251,335.32
172,236.41
210,141.36
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รายไดบุคคล
เฉลี่ย(บาท/ป)
93,786.57
82,126.72
54,284.41
70,037.34
77,426.69
55,079.40
87,681.08
72,091.17
78,451.50
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6. จากขอมูล จํานวน 31 ตัวชี้วัด มีตัวที่วัดที่ไมผานเกณฑทั้งจํานวน 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
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7. ตัวชี้วัดที่มีจํานวนรอยละไมผานเกณฑมากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมอาชีพ

มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 21.34
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ไมผานเกณฑ
21

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

0

6

1

4

0

0

3

(2) ตัวชี้วัดที่ 23 คนในครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 21,607 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.74
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน
ไมผานเกณฑ
8,012

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

2,447

5,556

2,192

335

872

552

1,944

(3) ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา

มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 37,919 คน คิดเปนรอยละ 12.28
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ไมผานเกณฑ 10,827

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

4,758

6,957

3,655

3,559

3,556

2,779

1,828

8. ครัวเรือนมีรายไดต่ํากวาเกณฑ 38,000 บาท/คน/ป
มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 4,052 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.60
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน
ไมผานเกณฑ
943

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

116

2,552

88

113

30

39

296
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สวนที่ 4
รายงานคุณภาพชีวติ ของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560
รายตัวชี้วดั
หมวดที่ 1 สุขภาพ 7 ตัวชี้วัด
การมีสุขภาพดีเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตใหมีความสุข ถาสุขภาพไมแข็งแรง จะไม
สามารถประกอบอาชีพหรือทํากิจกรรมอื่นใดเพื่ อใหชีวิตมีความสุขได ดังนั้นการพัฒ นาคนใหเป นผูที่มี สุขภาพ
แข็งแรงจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหมวดแรกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเครื่องชี้วัดความจําเป น
พื้นฐานซึ่งประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500กรัมขึ้นไป
น้ําหนั ก แรกเกิ ดไม นอ ยกวา 2,500 กรั ม ให ใชกั บ เด็ ก แรกเกิ ด ทุ ก คน รวมทั้ ง เด็ก ฝาแฝด
เนื่องจากอัตราการเกิดและมีชีวิตรอดจะสูงกวาและยังมีผลตอการพัฒนาการทั้งทางรางกายและสมองของเด็กดวย
โดยเด็กคนใดที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ถือวาไมผานเกณฑ
ผลจากการจั ดเก็บ ขอมูล ในป 2560 จังหวัดลํ าพูน มีกลุ มเปาหมายที่ ไมผา นเกณฑในตั วชี้วัด นี้
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 0.72
จํานวน(คน)
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ

เมืองลําพูน

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

621
4

224
0

340
1

172
1

191
3

216
1

86
1

70
3

ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
ไดกินนมแมอยางเดียว หมายถึง การใหเด็กกินเฉพาะนมแมอยางเดียวเทานั้น โดยไมใหกินอยาง
อื่นเลย แมกระทั่งน้ํา เพราะนมแมมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับทารก มีภูมิคุมกันโรค และคุณคาทางโภชนาการ
ครบถวน เหมาะสมกั บการเจริ ญเติบ โตสํ าหรับ ทารก ถาใหดื่มน้ําหรืออาหารอื่นร วมดวยจะทํ าให กินนมแมได
นอยลง เด็กจะไดรับสารอาหารไมเพียงพอ และนมแมยังมีสารปองกันการเกิดเชื้อราในปาก (ฝาในปาก) จึงไมควร
ดื่มน้ําตาม โดยกลุมเปาหมายในการสํารวจมี 2 กลุม ดังนี้
- เด็กที่มีอายุนอยกวา 6 เดือน มีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังติดตามในการดื่มนมแมติดตอกัน
- เด็ ก ที่ มี อ ายุ 6 เดื อ น ถึ ง 1 ป มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ วั ด ผลการเลี้ ย งดู ลู ก ด ว ยนมแม ต าม
มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของเด็กทารกตอไป
ผลจากการจัด เก็ บข อมู ล ในป 2560 จั งหวัด ลําพูน มี กลุ มเปา หมายที่ไมผ านเกณฑ ในตัวชี้วัด นี้
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 1.44
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
447
ไมผานเกณฑ
3

ปาซาง
148
1

ลี้
266
3

แมทา
121
3

บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
126
151
65
4
5
1
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เวียงหนองลอง

48
0
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ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
การไดรับวัคซีนครบตามชนิด จํานวน และชวงอายุ ตามที่กําหนดไวในตารางสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคจากสมุดบันทึกสุขภาพดี (สมุดสีชมพู) สําหรับการประเมินเด็กอายุ 1 ป ถึง 2 ปเต็ม
ใหป ระเมินเด็กที่ เกิดในวัน/เดือ น/ป ที่สํ ารวจยอนหลัง 1–2 ปที่ ผานมา ถาครัวเรือ นไม
สามารถตอบคําถามไดใหตรวจสอบจากทะเบียนของเจาหนาที่สาธารณสุข หรือ อสม.
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัด
นี้ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 0.06
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
8,919
ไมผานเกณฑ
3

ปาซาง
3,457
0

ลี้
5,146
2

แมทา
2,428
2

บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
2,506 2,412 1,271
2
5
1

เวียงหนองลอง

974
1

ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
ทุ ก คนในครั ว เรื อ นไดป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกิ นอาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ถูก สุ ข ลั ก ษณะ ปลอดภั ย
และไดมาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่องดังตอไปนี้
1) ถากิ นอาหารบรรจุ สําเร็ จ ตอ งมี เครื่อ งหมาย อย. เชน
น้ําปลา น้ําสมสายชู อาหารกลอง อาหารกระปอง นม เกลือผสมไอโอดีน เปนตน
2) ถากินเนื้อสัตว ตองทําใหสุกดวยความรอน
3) ถากินผัก ตองเปนผักปลอดสารพิษ หรือไดทําการแช
ดวยน้ําผสมดางทับทิม หรือน้ํายาลางผัก แลวลางดวยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง
4) ก อ นรั บ ประทานอาหารทุ ก ครั้ ง ตอ งล างมื อ ให ส ะอาด
และในการรับประทานอาหารรวมกันตองใชชอนกลางในการตักอาหารทุกครั้ง
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน
3,239 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.81
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ เวียงหนองลอง
ผานเกณฑ
41,956 15,466 17,260 11,297 11,641 3,686 4,935 5,817
ไมผานเกณฑ
216
61
280
218
81
1980
195
209
ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
ทุกคนในครั วเรือ นเมื่อ มีอาการเจ็ บปวยเล็กนอยหากไมไดไปรั บการรักษาที่สถานีอนามัยหรื อ
โรงพยาบาลจะใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนดวยตัวเอง โดยไดปฏิบัติครบทั้ง 4 เรื่องคือ
1) ใชยาสามัญประจําบาน
2) ไมกินยาชุดที่ซื้อจากรานชํา
3) ไมกินยาสมุนไพรหรื อยาแผนโบราณที่ไมไดปรุงขึ้นเฉพาะสําหรั บตน (ยกเวนยาสามั ญ
ประจําบานแผนโบราณ)
4) ไมกินผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อวดอางสรรพคุณเกินจริงโดยแสดงสรรพคุณเปนยาเพื่อ
บําบัดบรรเทารักษาโรค ซึ่งไมตรงกับที่แสดงในฉลาก (หากขาดขอใดขอหนึ่งใหถือวา “ปฏิบัติไมครบ”)
ยาสามัญประจําบาน คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาคัดเลือกวาเปนยาปลอดภัย เปน
ยาที่ เหมาะสมที่ จะใหป ระชาชนซื้อ มาใชดวยตนเอง เพื่อ การดูแลรัก ษาอาการเจ็บ ปวยเล็ กนอ ยที่มั กเกิดขึ้นได
สามารถสังเกตไดจากบริเวณภาชนะบรรจุจะมีคําวา “ยาสามัญประจําบาน” พิมพอยู ซึ่งมีทั้งยาแผนปจจุบันและ
ยาแผนโบราณ)
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560
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ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน

3,084 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.67
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
41,711 15,383 17,088 11,023 11,633 4,516 5,030
ไมผานเกณฑ
464
144
452
492
89
1,150 100

เวียงหนองลอง

5,833
193

ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
ตรวจสุ ขภาพประจํ าป หมายถึง การตรวจสุขภาพหลาย
อยางเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต 35 ป
ขึ้นไป เป นประจําอยางนอ ยป ละ 1 ครั้ ง ไดแก การตรวจรางกายทั่วไปการ
ตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอ็กซเรยปอด ฯลฯ และ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้
จํานวน 6,411 คน คิดเปนรอยละ 3.12
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ เวียงหนองลอง
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ
71,799 28,563 28,900 19,870 20,784 9,071 9,756 10,130
ไมผานเกณฑ
1,130
511 2,163 916
756
770
149
16
ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายตามรูปแบบที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางเสริ มสมรรถภาพอยางใดอยางหนึ่ง หรื อทั้ งหมด เปนกิ จกรรมที่ คอ นขางหนัก เชน เดินจ้ํ า วิ่ง/วิ่ง เหยาะ
ถีบจักรยาน เตนแอโรบิค วายน้ํา กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เลนกีฬาประเภทฝกความอดทนฯลฯ วันละ 30
นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน
การออกแรง/ออกกําลัง หมายถึง การออกแรง/ออกกําลัง (ไมใชยืนหรือนั่งทํางานเฉยๆ) ทํางาน
ประกอบอาชีพ (หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง ถีบสามลอ เกี่ยวขาว รับจาง แบกหาม ฯลฯ) หรือทํางานบาน งาน
สวน งานสนาม ในบริเวณบาน (เช็ดถูกระจก ลางขัดพื้น ถูบาน ทําสวนครัว ฯลฯ) หรือเดินทาง (เดินไปทํางานหรือ
ทําธุระ ถีบจั กรยานไปทํางาน หรื อทํ าธุระ ฯลฯ) หรือ ออกกํ าลั งกาย เล นกี ฬาอยางนอยทําให รูสึ กเหนื่อยบาง
หายใจเร็วขึ้น ติดตอกันอยางนอย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน ๆ ละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้
จํานวน 3,465 คน คิดเปนรอยละ 1.14
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ เวียงหนองลอง
ผานเกณฑ 103,965 41,011 46,542 29,605 30,002 15,967 14,041 13,723
ไมผานเกณฑ 1,524
350
393
450
282
48
108
307

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560
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หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
ความมั่นคงในที่อยูอาศัย หมายถึง สามารถอยูไดโดยไมตองกังวลวาจะมี
ปญหาเรื่องที่พกั อาศัยเชน การไมอยูในที่สาธารณะหรือเขตปาสงวน ไมอยูใน
เขตที่ประสบภัยน้ําทวมอยางรายแรง ไมถูกไลที่ เปนตน
สภาพคงทนถาวร หมายถึง บานที่มีโครงสรางบาน มีหลังคามุงกระเบื้อง
หรือสังกะสี และมีฝาครบทั้ง 4 ดาน มีประตูหนาตางที่อยูในสภาพดี แข็งแรง
ไมชํารุด อยูคงทน สามารถอยูตอไปไดไมนอยกวา 5 ป
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ

ในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 510 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.44
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
42,086 15,487 17,464 11,278 11,679 5,660 5,126
ไมผานเกณฑ
89
40
76
237
43
6
4

เวียงหนองลอง

6,011
15

ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน
น้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค หมายถึง น้ําฝน น้ําประปา และน้ําบาดาล ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย ที่สาธารณสุขตําบลตรวจสอบแลววาใชดื่มได ถาเปนน้ําจากธรรมชาติตองนํามาตมเสียกอน หรือ
แกวงสารสมแลวเติมคลอรีน จึงจะจัดวาเปนน้ําสะอาด หรือน้ําที่ผานเครื่องกรองน้ําที่ไดมาตรฐาน หรือน้ําบรรจุ
ขวด (ตองมี เครื่ องหมาย อย.) คนละ 5 ลิตรตอวัน ใชสําหรับ ดื่ม 2 ลิตร และอื่ นๆ อีกจํ านวน 3 ลิตร เชน ใช
ประกอบอาหาร ลางหนา บวนปาก และแปรงฟน เปนตน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน

311 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.27
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
42,154 15,510 17,390 11,493 11,719 5,575 5,130
ไมผานเกณฑ
21
17
150
22
3
91
0

เวียงหนองลอง

6,019
7

ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน
(ประมาณ 2 ปบ)
น้ําใช หมายถึง น้ําที่ใชในครัวเรือน เชน อาบน้ํา ซักผา ทําความสะอาด เปนตน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน

มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน 350 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.30
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
42,148 15,518 17,397 11,489 11,680 5,567 5,130
ไมผานเกณฑ
27
9
143
26
42
99
0

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560

เวียงหนองลอง

6,022
4

หนา 15

ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ
การจัดบริเวณบานและภายในบานเปนระเบียบ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ไดแก
1) สภาพในบานสะอาด หองนอนลมพัดผานสะดวก ไมมีฝุนละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น ที่หลับนอน
ขาวของ เครื่องใชสะอาด มีการจัดเก็บเปนระเบียบไมรกรุงรัง
2) มีที่ป ระกอบอาหารสะอาดเปนระเบียบ มีตูกับขาวหรือ ฝาชี มีอุปกรณลางมือที่ ใชงานไดดี
(เชน มีสบู หรือน้ํายาลางจาน) และมีบอดักไขมัน
3) มีที่เก็บน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปด
4) มีการกําจัดสัตว แมลงที่เปนพาหะนําโรค ไดแก ยุงลาย หมู แมลงวัน แมลงสาบ ไมพบแหลง
เพาะพันธุ และที่หลบซอนอาศัยภายในบาน หรือบริเวณบาน
5) มีการจัดการขยะ เชน (1) มีอุปกรณ อาทิ ไมกวาด ถังขยะ ถุงใสขยะ (2) มีการคัดแยกขยะ
และ (3) มีการกําจัดขยะ เชนจัดสงให อปท. กําจัด หรือการฝงหลุม
6) ไมมีแหลงน้ําเสียขังในบริเวณบาน รองระบายน้ําอยูในสภาพดี และไมมีการปลอยน้ําเสียลง
แหลงน้ําสาธารณะ
7) มีสวมใชที่มีสภาพแข็งแรงใชงานไดสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีรอยแตกราวที่หัวสวม
พื้นที่ถังสวมและฝาปด และมีอุปกรณทําความสะอาด
8) มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เปนอันตรายออกจากเครื่องใชอื่นๆ โดยจัดใหเปนระเบียบ
และวางใหพนมือเด็ก

ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน 5,623 ครัวเรือน

คิดเปนรอยละ 4.88
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
41,179 15,040 16,628 10,923 11,520 3,608 5,021
ไมผานเกณฑ
996
487
912
592
202
2,058 109

เวียงหนองลอง

5,759
267

ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
การถูกรบกวน หมายถึง เกิ ดจากกิจกรรม การกระทํา หรื อ
สภาพสิ่ง แวดล อมที่มี ตอ คนในครั วเรือ นโดยสิ่ง ที่เ ปนตนเหตุร บกวนจะตอ งมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ
1) เกิดขึ้นซ้ําๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีความตอเนื่อง
ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เวลา 18.00–06.00 น. ของวันรุงขึ้น) โดย
เกิดขึ้นไมนอยกวา 3 ครั้งตอวัน หรือตอเนื่องนานกวา 1 สัปดาหขึ้นไป
2) เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยอยางเฉียบพลัน รวมทั้งกอใหเกิด
ความตื่นตระหนัก ความเครียด วิตกกังวล จนไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560

หนา 16

วิธีการสังเกตเบื้องตนวาครัวเรือนถูกรบกวน คือ
1) เสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนหางกัน ๑ เมตร พูดคุยกันแลวคนฝายหนึ่งไมไดยินวาคนอีก
ฝายพูดอะไร หรือ ความรูสึกของบุคคลวา มีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นที่นั้นๆ
2) ความสั่นสะเทือน โดยจากความรูสึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของตางๆ ในครัวเรือน
3) ฝุนละออง (1) ฝุนขนาดใหญ โดยการมองดวยตาเปลา และ (2) ฝุนขนาดเล็ก สังเกตจาก
การสะสมของฝุนบนพื้นผิวหนาของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชภายในบาน
4) กลิ่นเหม็น โดยสอบถามจากความรูสึกสัมผัสของบุคคลตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ที่รูสึกไมสบาย เชน
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ทําใหเกิดความวิตกกังวล รูสึกอึดอัด เครียด เปนตน
5) น้ําเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีของน้ําผิดไปจากธรรมชาติ
6) ขยะและของเสี ยอั นตราย โดยการมองเห็ นหรื อ สั ง เกต เชน
ปริมาณขยะลนจากภาชนะรองรับขยะ กลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไมมีการ
แยกทิ้งอยางถูกตอง
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑใน
ตัวชี้วัดนี้จํานวน 1,059 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.92
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
41,616 15,483 17,351 11,444 11,648 5,597 5,094
ไมผานเกณฑ
559
44
189
71
74
69
36

เวียงหนองลอง

6,009
17

ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี
การปองกันอยางถูกวิธี ไดแก
1) การปฏิบัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่กําหนด เชน สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย
2) มีการตรวจซอมแซมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานใหอยูในสภาพดี เชน สายไฟฟา ปลั๊ก หรือ
สวิทซไฟ พัดลมหมอหุงขาว
3) มีการใชเครื่องปองกันในการประกอบอาชีพ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําของการใชสารเคมี การใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ไดแก การแวนตา หนากาก ผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ
4) มีการเตรียมพรอมรับมือกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี คือ การที่ ประชาชนในชุมชน/
หมูบานมีความตระหนัก มีความรู/ความเขาใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน
3,077 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.67
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ เวียงหนองลอง
ผานเกณฑ
41,623 15,410 16,922 11,138 11,569 4,557 5,106 5,899
ไมผานเกณฑ
552
117
618
377
153
1109
24
127
ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย หรือพนจากสถานการณที่จะ
กอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิต และทรัพยสิน
ในรอบปที่ผ านมา ในครัวเรือนไมมีคนถูกลัก ทรัพยวิ่งราวทรั พย ปลนทรัพย หลอกลวงใหเสี ย
ทรัพย กระทําอนาจาร ขมขืน กระทําชําเรา ถูกทํารายรางกาย ถูกฆาตาย หรือไมมีการบุกรุกที่อยูอาศัย หรือไมมี
อาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต และทรัพยสิน
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560

หนา 17

ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน

149 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.13
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
42114 15507 17507 11504 11709 5666 5125
ไมผานเกณฑ
61
20
33
11
13
0
5

เวียงหนองลอง

6020
6

หมวดที่ 3 การศึกษา 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3–5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
เด็กอายุ 3–5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดู และมีการเตรียมความพรอมกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กเคลื่ อนที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก อนเกณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาล
ชนบทโรงเรียนอนุบาล หรือไดเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียนทุกคน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 11 คน

คิดเปนรอยละ 0.18
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
2,085
ไมผานเกณฑ
6

ปาซาง
825
0

ลี้
1,145
3

แมทา
543
1

บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
537
558
316
1
0
0

เวียงหนองลอง

210
0

ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 – 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
เด็กอายุระหวาง 6 – 14 ปเต็ม ทุกคนไดเขาเรียนการศึกษาในระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 (การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป) ในตัวชี้วัดนี้ เด็กกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑสวนใหญ หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 ปเต็มหลังจาก
วันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งยังมีอายุไมถึงเกณฑการเขาเรียนชั้น ป.1 ตองเขาเรียนชั้น ป.1 ในปการศึกษาถัดไป
ตัวชี้วัดนี้ เจาของตัวชีว้ ัดคือกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบจํานวนเด็กและ
เตรียมความพรอมในการจัดชั้นเรียนใหกับเด็กทีจ่ ะเขาเรียนในชั้น ป.1 ในปการศึกษาถัดไป
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้

จํานวน 1,904 คน คิดเปนรอยละ 8.75
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
6,696
ไมผานเกณฑ
559

ปาซาง
2,450
236

ลี้
3,842
433

แมทา
1,831
187

บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
1,817 1,628 861
174
198
77

เวียงหนองลอง

726
40

ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ป) ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6)
หรือเทียบเทา ซึ่งรวมถึงการไดเรียนตอในสายอาชีพดวย
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หมายถึง การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ม.4) ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) สําหรับสายสามัญหรือการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับสายอาชีพ
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 4.27
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ เวียงหนองลอง
ผานเกณฑ
295
126
147
47
33
52
15
24
ไมผานเกณฑ
9
2
9
7
0
2
2
2
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560

หนา 18

ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาค 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ
เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ป) ที่ไมไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง
ม.6) หรื อ เที ยบเท า (เชน ปวช.) และยัง ไม มี ง านทํ า ไดรั บ การฝ ก อบรมดานอาชีพ ตางๆ ที่ ห นวยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จัดขึ้นทุกคนอยางนอย 1 อาชีพ
การฝ ก อบรมอาชีพ หมายถึง การฝ ก อบรมดานอาชีพ ตางๆ ที่ ห นวยงานของรั ฐ รั ฐ วิส าหกิ จ
หรือเอกชน จัดขึ้นทุกคนอยางนอย 1 อาชีพ จะนับรวมทั้งหมด ไมวาจะเปนหลักสูตรระยะสั้น เชน 3 ชั่วโมง หรือ
1 วัน เปนตน หรือหลักสูตรระยะยาว เชน 3 เดือน หรือ 1 ป เปนตน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 21.34
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
68
ไมผานเกณฑ
21

ปาซาง
21
0

ลี้
5
6

แมทา
11
1

บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
20
2
0
4
0
0

เวียงหนองลอง

2
3

ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15–59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
คนไทยทุกคนควรจะตองสามารถอาน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อยางงายไดทุกคน โดยเฉพาะคนอายุ 15– 59 ป เปนกลุมคนที่จบการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปแลว และยังอยูในชวงของวัยทํางาน
อาน เขียน ภาษาไทย เชน การอานฉลากยา สัญญากูยืมเงิน สัญญาซื้อขาย ปายโฆษณา
ปายจราจร เปนตน
คิดเลขอยางงาย เชน สามารถบวก ลบ จํานวนนับที่มีผลลัพธ และตัวตั้งไมเกิน
100,000 ได และสามารถคูณ หรือหารเลข ไมเกิน 2 หลักได เปนตน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้
จํานวน 5,033 คน คิดเปนรอยละ 2.47
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
73,040 27,363 30,827 20,180 20,017 8,522 9,704
ไมผานเกณฑ
188
126
1330
729
79
2536
27

เวียงหนองลอง

9,289
18

หมวดที่ 4 การมีงานทําและรายได 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15–59 ป มีอาชีพและมีรายได
คนอายุ 15 – 59 ป ทุกคนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดยกเวนผูที่กําลังศึกษาอยางเดียว
โดยไมไดประกอบอาชีพ หรืคนพิการที่ไมสามารถชวยตนเองได
การประกอบอาชีพและมีรายได หมายถึง การทํางานที่เปนงานประจํา ทั้งที่อยูภายในครัวเรือน
และนอกครัวเรือน โดยมีรายไดที่เกิดจากการทํางานดัง กลาว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห รายเดือน ราย
ชิ้นงาน หรืองานเหมา เปนตน
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ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้

จํานวน 2,892 คน คิดเปนรอยละ 1.56
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
แมทา บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
ผานเกณฑ
64,879 24,468 28,576 18,922 18,124 10,200 8,818
ไมผานเกณฑ
1,155
349
686
338
81
123
37

เวียงหนองลอง

8,361
124

ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได
คนอายุ 60 ป ขึ้นไป ประกอบอาชีพ และมี ร ายได ครบทุ ก คน ยกเว นคนพิ ก ารที่ ไม ส ามารถ
ชวยเหลือตัวเองได
คนอายุ 60 ปขึ้นไป ในปจจุบันหลายคนยังมีสุขภาพรางการที่แข็งแรง สามารถประกอบอาชีพ
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนหลักของครอบครัวดวย
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้
จํานวน 7,008 คน คิดเปนรอยละ 9.60
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ลี้
ผานเกณฑ
22,523 10,394 8,845
ไมผานเกณฑ
2,801
805 1,661

แมทา
6,424
798

บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
8,159 2,693 3,322
0
464
159

เวียงหนองลอง

3,610
320

ตัวชี้วัดที่ 22 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
วิธีคิดรายได ใหคิดจากรายไดทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน โดยแยกเปนรายไดจากอาชีพหลัก
รายไดจากอาชีพรอง/อาชีพเสริม รายไดอื่นๆ และรายไดที่เกิดจากการทํา/การปลูก การเลี้ยง และการหาไวกินเอง
แลวคิดคํานวณเปนจํานวนเงิน (รายไดในที่นี้ ไมนับรวมเงินกู หรือเงินยืม)
สําหรับรายไดจากอาชีพหลัก/อาชีพรองนั้น ถามีรายจายที่เปนตนทุนการผลิต ใหหักออกกอน
(เฉพาะตนทุ นการผลิ ตเท านั้น ไดแก คาพั นธุพื ช/คาพั นธุสั ตว คาปุย/ยาฆาแมลง คาจ าง/คาแรง คาเชาที่ ดิน
คาเครื่องจักร เปนตน)
ตามเกณฑของ จปฐ.ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
รายไดขั้นต่ําที่ทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดกําหนดไววาคนควรมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 38,000 บาท/คน/ป
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน4,052 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 3.60
ลี้
แมทา
บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ เวียงหนองลอง
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ
41,309 15,479 14,989 11,427 11,585 5,636 5,091 5,787
ไมผานเกณฑ
866
48
2,551
88
137
30
39
293
ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
การเก็บออมเงิน หมายถึง การนํารายไดที่เหลือจากการใชจายในการอุปโภคบริโภค หรือการ
กันรายไดสวนหนึ่งมาเก็บไวเพื่อใชจายในยามเจ็บปวย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือเมื่อแกชรา หรือเพื่อใชจายใน
กิจการอื่นใดที่สมควร ทั้งในรูปแบบที่เปนเงินสด หรือทรัพยสินตางๆ เชน เงินสดที่เก็บออมไวเอง เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เงินฝากกลุมสัจจะ เงินฝากสหกรณ เงินฝากกองทุนหมูบาน เงินฝากกองทุน
ตางๆ การทําประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร การซื้อทองคํา การซื้อบาน หรือการซื้อที่ดิน เปนตน
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ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 21,607

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.73
ลี้
แมทา
บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ
34,163 13,080 11,984 9,323 11,387 4,794 4,578
ไมผานเกณฑ
8,012 2,447 5,556 2,192 335
872
552

หมวดที่ 5 คานิยม

เวียงหนองลอง

4,082
1,944

8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา
ไมดื่มสุรา หมายถึง ไมมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู เชน
สุรา เบียร ไวน ยาดอง กระแช สาโท หรือที่ผลิตจากผัก หรือผลไม เชน มันฝรั่ง ขาว น้ํา
องุน โดยการนําวัตถุดิบดังกลาว มาหมักและเติมยีสตลงไป ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราวใน
งานเทศกาล งานประเพณี หรืองานเลี้ยงทางสังคม เฉลี่ยไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง
โทษของการดื่ม สุร าทําใหคนติดสุ ราอาจเสี ยชีวิตดวยโรคหัวใจวาย
มะเร็งกระเพาะอาหาร ตับแข็งและเสนเลือดในสมองแตก คนเมาที่ขับรถจะขาดการ
ควบคุมสติสัมปชัญญะ ทําใหเกิดอุบัติเหตุ หญิงมีครรภอาจแทงลูก หรือเด็กที่คลอดออกมาจะมีรางกายสติปญญาที่
บกพรอง รวมทั้งการดื่มสุราทําใหเกิดปญหาตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งผิดศีลขอหาในศาสนาพุทธ
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้
จํานวน 37,919 คน คิดเปนรอยละ 12.28
ลี้
แมทา
บานโฮง ทุงหัวชาง
บานธิ เวียงหนองลอง
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ
98,092 37,963 41,880 27,306 27,691 13,501 11,926 12,569
ไมผานเกณฑ 10,827 4,758 6,957 3,655 3,559
3,556 2,779 1,828

ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
โทษของการสูบบุหรี่ ทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฟนเหลือง ตาแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัวและ
กลิ่นปากรุนแรง สงผลรายตอคนรอบขาง เปนมะเร็งชองปาก รวมถึงฟนและลิ้น เปนมะเร็งหลอดลมและหลอด
อาหาร มะเร็งกลองเสียง มะเร็งปอด(มะเร็งที่ทรมานมากทีส่ ุด) มีโอกาสเปนโรคมากกวาผูที่ไมสบู ถึง 20 เทา ถุงลม
โปงพองจนไมสามารถหดตัวกลับได มีผลทําใหหายใจติดขัด หอบจนถึงตายได เปนโรคกระเพาะอาหารเปนแผล
โรคตับแข็ง โรคปริทันต โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง ประสาทในการรับรสแยลง และมีอาการไอ
เรื้อรังมีเสมหะมาก บางครั้งไอถี่มากจนไมสามารถนอนหลับได
นอกจากนี้ยังทําใหบุคคลขางเคียงไดรับอันตรายดวย เชน เด็กปวยเปนโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหื ด
หูชั้นนอกอักเสบ หญิงมีครรภมีโอกาสแทง คลอดกอนกําหนดตกเลือดระหวางคลอด
และหลังคลอด มากเปน 2 เทาของหญิงมีครรภทั่วไป เด็กที่คลอดออกมาอาจจะมี
น้ําหนักและความยาวนอยกวาปกติ และพัฒนาการทางดานสมองชากวาปกติ
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ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน 26,232

คน คิดเปนรอยละ 8.49
ลี้
แมทา
บานโฮง ทุงหัวชาง
บานธิ เวียงหนองลอง
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ 104,174 39,909 42,635 28,116 28,723 12,217 13,537 13,304
ไมผานเกณฑ 4,745
2,812 6,202 2,845 2,527 4,840 1,168 1,093

ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ในรอบปที่ผานมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ไดมีการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
เชน การทําบุญ ตักบาตร รวมพิธีกรรมทางศาสนา ทําภาวนา/สมาธิ สวดมนต
ฟงเทศน ฟงธรรม หรือการทําละหมาด และการเขาโบสถคริสต เปนตน
กิจกรรมทางศาสนา หมายถึง การไดปฏิบั ติกิ จกรรมทางศาสนาตามแตล ะ
ศาสนาที่ครัวเรือนนับถือ เชน การทําบุญตักบาตร รวมพิธีกรรมทางศาสนา
ทําสมาธิ สวดมนต ฟงเทศน ฟงธรรม หรือการทําละหมาด และการเขาโบสถ
คริสต เปนตน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน 3,153 คน
คิดเปนรอยละ 1.06
ลี้
แมทา
บานโฮง ทุงหัวชาง
บานธิ เวียงหนองลอง
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ 104,204 41,360 46,557 29,238 30,037 15,888 13,885 13,996
ไมผานเกณฑ 1,285
1
378
817
247
127
264
34

ตัวชี้ วัดที่ 27 ผูสูงอายุ ไ ดรับการดูแ ลจากครอบครัว ชุ มชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
ผูสูงอายุทุกคน ไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดาน
อาหารการกิน เสื้อผา เครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การ
ดูแลเอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมูบาน/ชุมชน รวมทั้งไดรับ
สวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน
คนสูงอายุ หมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
คนสู ง อายุไดรั บ การดูแลเอาใจใส หมายถึง คนที่ มี อ ายุ 60 ป ขึ้นไป
ไมถูกทอดทิ้ง มีครอบครัวดูแล/ ไดรับความเอาใจใสจากคนในครัวเรือน หรือหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งไดรับสวัสดิการ
ชุมชน หรือ เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ
ผลจากการจั ดเก็บ ขอมูล ในป 2560 จังหวัดลํ าพูน มีกลุ มเปาหมายที่ ไมผา นเกณฑในตั วชี้วัด นี้

จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 0.17
ลี้
แมทา
จํานวน(คน) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ 25,542 11,319 10,598 7,271
ไมผานเกณฑ
82
0
12
4

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

8,222
17

3,175
0

3,510
5

3,964
2
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ตัวชี้วัดที่ 28 ผูพิการไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผูพิการทุกคน ควรมีบัตรประจําตัวคนพิการ และไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดาน
อาหารการกิน เสื้อผา เครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การดูแลเอาใจใสดานสภาพจิตใจจาก
คนในครัวเรือน หรือหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งไดรับสวัสดิการชุมชน หรือเบี้ยความพิการจากภาครัฐ/ภาคเอกชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดประกาศเรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความ
พิการไว 6 ประเภท ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น ไดแก ตาบอด ตาเห็นเลือนราง
2. ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก หูหนวก หูตึง พูดไมได พูดหรือฟงแลว
ผูอื่นไมเขาใจ
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก การมีความบกพรองหรือผิดปกติของศีรษะ
ใบหนา ลํ าตัว และภาพลั ก ษณภ ายนอกของร า งกาย หรื อ มี ความบกพร อ งหรื อ สู ญ เสี ย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัมพาต หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
4. ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
5. ความพิการทางสติปญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 0.15
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
2,716
ไมผานเกณฑ
6

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

1,198
0

1,117
2

586
2

650
1

260
0

395
0

397
0

ตัวชี้วัดที่ 29 ผูปวยเรื้อรังไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่เปนแลวจะมีอาการ หรือตองรักษานานติดตอกัน เปนแรมเดือนแรมป
หรือตลอดชีวิต ไดแก โรคไมติดเชื้อเปนสวนใหญ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ โรคหอบ
หืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโปงพอง ตับแข็ง มะเร็ง เปนตน
ผู ป ว ยเรื้ อ รั ง ควรได รั บ การดูแลเอาใจใส ใ นชี วิตความเป นอยู ด านอาหารการกิ น เสื้ อ ผ า
เครื่ องนุงห ม และไดรั บการดูแลเมื่อ ยามเจ็ บไขไดปวย การดูแลเอาใจใส ดานสภาพจิ ตใจ จากคนในครอบครั ว
หมูบานหรือชุมชน รวมทั้งไดรับสวัสดิการชุมชน หรือความชวยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีกลุมเปาหมายที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 0.14
จํานวน(คน) เมืองลําพูน
ผานเกณฑ
4741
ไมผานเกณฑ
12

ปาซาง

ลี้

แมทา

บานโฮง

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

1985
0

1613
1

712
0

1165
3

200
0

1038
1

581
0

ตัวชี้วัดที่ 30 คนในครัวเรือนมีสวนรวม ทํากิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชนของชุมชน หรือทองถิ่น
ในรอบปที่ผานมา คนในครัวเรื อนนี้อยางนอย 1 คน ไดเคยเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของ
หมูบาน โดยการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณตางๆ เชน สราง/ซอมแซมถนน ลอกคลอง การกําจัดขยะมูล
ฝอย และน้ําเสีย แปรรูปผลผลิต เปนตน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
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การมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น สามารถกระทําไดโดยการ
แสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาคสมทบเงิน และการบริจาคสมทบวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้ จํานวน
497 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.43
ลี้
แมทา
บานโฮง
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ
41895 15475 17517 11491 11700
ไมผานเกณฑ
340
52
23
24
22

ทุงหัวชาง

บานธิ

เวียงหนองลอง

5652
14

5116
14

6018
8

ตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุน
ลักษณะของครอบครัวอบอุน หมายถึง
1) คนในครัวเรือนมีโอกาสอยูพรอมหนากัน (พอ แม ลู ก หรือญาติพี่นองที่ อาศัยอยูประจําใน
ครัวเรือน ไดทํากิจกรรมรวมกัน อยางนอย ๖ ครั้งตอป เชน รับประทานอาหารดวยกัน ใชเวลาพูดคุยกัน พักผอน
หยอนใจดวยกัน ดูหรือฟงความบันเทิงรวมกัน เลนกีฬาดวยกัน หรือรวมกันปรับปรุงรักษาที่อยูอาศัย เปนตน) หรือ
ในกรณีที่ไมสามารถอยูพรอมหนากันไดจะตองมีการติดตอสื่อสารกัน เชน โทรศัพท, จดหมาย, อีเมล, สงขอความ
(SMS), เฟซบุค(Facebook),ทวิตเตอร(Twitter) เปนตน
2) คนในครัวเรือนมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
3) คนในครัวเรือนมีการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาในครอบครัว
4) คนในครัวเรือนไมเคยหนีออกจากบาน
กรณีที่อยูคนเดียว หากบิดา มารดา ลูกหลาน และญาติพี่นอง มาเยี่ยมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
หรือถาสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขถือวาเปนครอบครัวอบอุน
ผลจากการจัดเก็บขอมูล ในป 2560 จังหวัดลําพูน มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑในตัวชี้วัดนี้จํานวน
804 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.70
ลี้
แมทา
บานโฮง ทุงหัวชาง บานธิ
จํานวน(คร.) เมืองลําพูน ปาซาง
ผานเกณฑ
41,772 15,521 17,432 11,408 11,662 5,627 5,118
ไมผานเกณฑ
453
6
108
107
60
39
12
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เวียงหนองลอง

6,007
19
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สวนที่ 5
ปญหาและอุปสรรค
ในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จังหวัดลําพูน
ปญหาดานเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล
การจัดเก็บขอมูลขอมูล จปฐ. เปนการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือนของประชาชนชาวไทย มีวิธีการ
ในการจัดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือสอบถาม จากหัวหนาครัวเรือน หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งของครัวเรือน
ที่ไดอาศัยอยูจริงในพื้นที่ ในปทผี่ านมาติดตอกันอยางนอย 6 เดือน ซึ่งครัวเรือนหนึ่ง อาจมีครอบครัวที่อาศัยอยู
หลายครอบครัว โดยไมคํานึงถึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานหรือไม และครัวเรือนที่มที ะเบียนบานแตไมมผี ูอยูอาศัย
ก็มิใชเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล ดังนั้น จํานวนครัวเรือนเปาหมายในการจัดเก็บขอมูลของจังหวัดลําพูน จะมี
จํานวนที่ไมตรงกับจํานวนครัวเรือนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
ในพื้นที่จังหวัดลําพูน พบสาเหตุที่ทําใหเกิดความแตกตางกันของจํานวนครัวเรือนที่ไดจัดเก็บ
ขอมูล กับฐานขอมูลครัวเรือนในทะเบียนราษฎร ดังนี้
1. ในพื้นที่จังหวัดลําพูน มีหอพัก หรือบานเชาที่มบี านเลขทีจ่ ํานวนมาก แตไมมีผูเชาอาศัย หรือ
มีผูเชาอาศัย ที่ไมไดพักอาศัยติดตอกันนานเกินกวา 6 เดือน
2. บานจัดสรร จํานวนมากที่ไมมีผูอยูอ าศัย
3. ประชาชนที่มีฐานะมีชื่อเปนเจาบานหลายหลัง ทั้งในพื้นที่ตําบล อําเภอ เดียวกัน และตาง
ตําบล ตางอําเภอ แตการจัดเก็บขอมูล ประชาชน 1 ราย จะจัดเก็บเพียงครัง้ เดียวในครัวเรือนที่อาศัยอยูจ ริง
4. บานที่อยูในสวน หรือหัวไรปลายนา ที่ขอมีบานเลขที่ เนือ่ งจากตองใชประกอบการขอใช
ไฟฟา หรือน้ําประปา แตไมใชที่อยูอาศัยจริง

ปญหาดานการจัดเก็บขอมูล
ผูจัดเก็บขอมูล เปนอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลที่อยูในพื้นที่ เชน กรรมการหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชนและผูนําอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครอื่นๆ ในหมูบ าน โดยมีอัตราในการ
รับผิดชอบจัดเก็บขอมูล 1 ตอ 40 หมายถึง อาสาสมัครจัดเก็บขอมูล 1 ราย ตอการจัดเก็บขอมูล 40 ครัวเรือน
ทั้งนี้ กอนการจัดเก็บขอมูล สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจในขอคําถามของแบบสอบถามและการกรอกขอมูลลงในแบบสอบถามแกอาสาสมัครทุกรายกอนการ
จัดเก็บขอมูล แตยังพบปญหาขอบกพรองจากแบบสอบถามขอมูล ซึ่งเกิดจากปญหา ดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูล จปฐ. ป 2560-2564 มีขอคําถามซับซอน และตองกรอกรายละเอียด
มากขึ้น ตั้งแตขอมูลหนาปก จํานวนขอของประเด็นคําถาม มีหลายขอยอย สื่อความหมายไดยาก
2. อาสาสมัครจัดเก็บขอมูลผูท ี่ไดรบั การประชุมชี้แจงทําความเขาใจมิไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นดําเนินการจัดเก็บขอมูลแทน แตไมมีการถายทอดหรือชี้แจงทําความเขาใจใหผูอื่น
กอนการจัดเก็บขอมูล
3. หัวหนาครัวเรือน/สมาชิกครัวเรือน สวนใหญไปทํางานประจํา ไมสามารถใหขอมูล
หรือหาเอกสารอางอิงเพื่อกรอกขอมูล เชน รหัสประจําบาน หรือเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน
ในชวงเวลาทีอาสาสมัครเขาไปสอบถามขอมูล ทําใหตองไปสัมภาษณหลายครั้ง
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2560
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4. อาสาสมัครจัดเก็บขอมูลบางราย นําแบบสอบถามขอมูล ไปใหครัวเรือนเปาหมายกรอก
ขอมูลเอง โดยไมมีการสัมภาษณพูดคุย อธิบายหรือชี้แจงความเขาใจในขอคําถาม และไมไดทําการตรวจสอบ
ขอมูลในแบบสอบถามกอนการนําสงเจาหนาที่บันทึกขอมูล ทําใหขอมูลไมมีคุณภาพตองนํากลับไปดําเนินการใหม
5. ขอคําถามในแบบสอบถามบางขอตองใชความชํานาญในการสังเกต และสัมภาษณ เพื่อใหได
ขอมูลที่ตรง หรือใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด โดยเฉพาะขอมูลเรื่องรายได และรายจาย ของครัวเรือน อาสาสมัคร
จัดเก็บขอมูล จึงตองมีทักษะและความชํานาญในการสังเกต และสัมภาษณ ซึ่งอาสาสมัครบางทานที่ไมมปี ระสบการณ
ในการจัดเก็บ จะไดขอมูลที่ไมมีคุณภาพ และตองนําไปสํารวจ/จัดเก็บซ้ํา
6. ในบางหมูบาน /ชุมชน ไมมีการแตงตั้งผูตรวจสอบขอมูลกอนการนําสงแบบสอบถาม ซึ่งมี
แบบสอบถามจํานวนหนึ่ง ที่กรอกขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง ทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลได ตองนํากลับไป
ดําเนินการ ทําใหเกิดความลาชา
7. การใหขอมูลไมตรงกับขอเท็จจริงของครัวเรือน เนื่องจากไมเห็นความสําคัญ และหรือมี
เปาหมายในการตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชนอยางใด โดยเฉพาะขอมูลเรื่องรายไดของครัวเรือนในขอคําถามที่
23 ของแบบสอบถาม ซึง่ ตรวจพบวาเปนครัวเรือนยากจนทีต่ กเกณฑรายได แตสภาพความเปนจริงและการยืนยัน
จากคณะกรรมการหมูบาน วาไมเปนครัวเรือนยากจน

ปญหาดานการบันทึกขอมูล
ปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการบันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. ซึ่งสวนกลาง ใชโปรแกรมใหมที่
ยุงยากและซับซอน ผูที่สามารถบันทึกขอมูล ตองเปนเฉพาะผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่บันทึกขอมูล
จปฐ. โดยใชเลขประจําตัวประชาชน เปนรหัสเขาโปรแกรมการบันทึก และตองไดรับการอนุมัติสิทธิ์ในการบันทึก
จากเจาของโปรแกรมฯ เทานั้น ความยากของโปรแกรมฯ ตั้งแตเลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร
การติดตั้ง โปรแกรม การบั นทึ ก และการอั พ โหลดขอ มู ล ที่ บั นทึ ก เขาระบบ ซึ่ ง ส วนกลาง ไดมี ก ารอั พ เกรด
โปรแกรมตลอดเวลา ยิ่งทําใหเกิดปญหากับผูบันทึกขอมูล ปญหานี้ จึงเปนปญหาใหญที่สงผลใหการบันทึกและ
ประมวลผลขอ มูล จปฐ.ของทุกจังหวัดทั่วประเทศไมเ ปนไปตามแผนปฏิบัติการ ประกอบกั บปญหาในการ
ประมวลผลและออกรายงานของโปรแกรม ที่ยังไมสอดคลองกัน

ปญหาอื่นๆ
1. การไมใชแผนปฏิบัตกิ ารในการบริหารการจัดเก็บขอมูลระดับตําบล และอําเภอ ทําใหการ
จัดเก็บขอมูลไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. ปญหาที่เกิดจากโปรแกรมปฏิบัติการที่ใชในการบันทึกขอมูล บางปญหาจังหวัด ไมสามารถ
แกไขได ตองสงตอใหกรมการพัฒนาชุมชน และผูจ ัดทําโปรแกรม แกไข ซึ่งตองใชเวลาระยะหนึ่ง
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สวนที่ 6
การสงเสริมคุณภาพดานการจัดเก็บและการนําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ( จปฐ.)
ไปใชประโยชนของหนวยงานระดับตําบล ประจําป 2560
จังหวัดลําพูน ไดมอบหมายใหสาํ นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน เปนหนวยดําเนินการสงเสริม
คุณภาพประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวมถึงการใชประโยชนจากขอมูล โดยดําเนินการคัดเลือกกิจกรรมการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.ดีเดน ป 2560 ไดแก ผูจัดเก็บขอมูล จปฐ.ดีเดน, ผูบันทึกขอมูล จปฐ. ดีเดน, องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารการจัดเก็บขอมูลดีเดน และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่มีการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.ดีเดน ใหเปนไปแนวทางและหลักเกณฑที่กรมการพัฒนาชุมชน กําหนด ซึ่งผลการพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรมการบริหารจัดการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดีเดน ประจําป 2560 มีดังนี้
1) ผูจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดีเดน ไดแก
ลําดับที่ 1 นางนงคราญ ไทยใหม หมูที่ 8 ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุง หัวชาง
ลําดับที่ 2 น.ส.มณฑิญา วงคคม หมูที่ 2 ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ
ลําดับที่ 3 น.ส.วรัสยา สุนันตะ หมูที่ 10 ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้
2) ผูบันทึกขอมูล จปฐ. ดีเดน ไดแก
ลําดับที่ 1 นางทับทิม ภัทรอนันตนพ ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน
ลําดับที่ 2 นางวรารักษ กรเรืองสกุล ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง
ลําดับที่ 3 น.ส.พัฒนียา ติ๊บบุง
ตําบลทากาศ อําเภอแมทา
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดีเดน ไดแก
ลําดับที่ 1 เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน
ลําดับที่ 2 เทศบาลตําบลทุง หัวชาง อําเภอทุงหัวชาง
ลําดับที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารจัดการ จปฐ.ดีเดน ไดแก
1) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานธิ
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุงหัวชาง
3) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเวียงหนองลอง
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมทา
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