คํานํา
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ป 2561 ฉบับนี้ เปนการนําเสนอ
ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปที่ผานมา (ป 2560) จากครัวเรือนที่มีผูอาศัยอยู
จริง ทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ในรูปแบบการรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ทําใหทราบ
ถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนภาพรวมในทุกระดับ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หมวด
31 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ คือปญหาที่ทุกคนในครัวเรือนตองรวมมือแกไข เพราะเปนเรื่องที่ทุกคน
ในครัวเรือนสามารถชวยแกไขไดดวยตนเอง สําหรับตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑเปนจํานวนมากในภาพรวมระดับ
หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ และหมูบาน เปนภารกิจของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในแตละระดับ ตองนําไปใช
ในการวางแผน เพื่อแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
จังหวัดลําพูน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางาน
บริห ารการจัดเก็บขอมู ลความจําเปนพื้ นฐาน (จปฐ.) จั งหวัดลํ าพูน หวังเปนอยางยิ่ง วาเอกสาร “รายงาน
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ป 2561” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม/องคกร และประชาชน ที่จะนําไปใชประโยชนในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําโครงการ การอนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจ การทํา
กิจกรรม ความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทย ใหดียิ่งขึ้นตอไป
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
5 กรกฎาคม 2561

สารบัญ
หนา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ก

สวนที่ 1 ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน

๑

สวนที่ 2 เปาหมายการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
หรือ จปฐ. ประจําป 2561

5

สวนที่ 3 สรุปสาระสําคัญผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จังหวัดลําพูน ป 2561

6

สวนที่ 4 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําพูน ประจําป 2561
รายตัวชี้วัด

11

สวนที่ 5 ปญหาและอุปสรรค ในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จังหวัดลําพูน

24

สวนที่ 6 การสงแสริมคุณภาพดานการจัดเก็บและการนําขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใชประโยชนของหนวยงานระดับตําบล
ประจําป 2561

26

เปรียบเทียบขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐาน
รายหมวดและตัวชี้วัด

27

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2561 ซึ่งได้จากการสารวจคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยจัดเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง (ทั้งที่มีบ้านเลขที่ และไม่มีบ้านเลขที่) รวมจานวนทั้งสิ้น
115,558 ครัวเรือน จาก 8 อาเภอ 51 ตาบล 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริง จานวน
312,251 คน แยกเป็นเพศชาย 151,696 คน (48.59 %) เพศหญิง 160,555 คน (51.41 %)

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จำนวนครัวเรือน
อำเภอ
เมืองลำพูน
ลี้
ป่ำซำง
บ้ำนโฮ่ง
แม่ทำ
เวียงหนองล่อง
ทุ่งหัวช้ำง
บ้ำนธิ
รวม

จำนวนครัวเรือน
42,176
17,627
15,547
11,733
11,578
6,017
5,756
5,124
115,558

คิดเป็นร้อยละ
36.50
15.25
13.45
10.15
10.02
5.21
4.98
4.43
100.00

อาเภอเมืองลาพูน มีจานวนครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมา คือ อาเภอลี้ อาเภอป่าซาง
อาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอแม่ทา อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอทุ่งหัวช้าง และอาเภอบ้านธิ ตามลาดับ
1.2 จำนวนประชำกร
สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสารวจ
ครัวเรือน จานวน
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง รวมทั้งสิ้น
เพศชาย
เพศหญิง

115,558
312,251
151,696
160,555

ครัวเรือน
คน แยกเป็น
คน
คน

ประชำกรจำแนกตำมช่วงอำยุ
ประชากรในกลุ่ มอายุ มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป เป็นกลุ่ มที่มีจานวนมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ
25.19 รองลงมาเป็นกลุ่มประชากรในกลุ่มอายุ 35 ปีเต็ม – 49 ปี ร้อยละ 21.61 และกลุ่มอายุ 50 ปีเต็ม –
59 ปี ร้อยละ 20.11 ตามลาดับ สาหรับประชากรที่เป็นกลุ่มที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุน้อยกว่า 1 ปีเต็ม
ร้อยละ 0.08
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ก

ประชำกรจำแนกตำมช่วงอำยุ
ช่วงอำยุ

เพศ
ชำย

1 เดือน ถึง 5 เดือน
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 12 ปี
13 ปี – 14 ปี

15 ปี – 18 ปี
19 ปี – 25 ปี
26 ปี – 34 ปี
35 ปี -49 ปี
50 ปี – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

ร้อยละ

135
0.04
404
0.13
1,294
0.41
3,183
1.02
8,871
2.84
2,617
0.84
5,257
1.68
12,041 1.86
18,615 3.86
32,792 10.50
29,602 9.48
36,885 11.81
151,696 48.58

รวม
หญิง

ร้อยละ

116
375
1,298
3,176
8,210
2,587
5,235
11,648
18,259
34,678
33,190
41,783
160,555

0.04
0.12
0.42
1.02
2.63
0.83
1.68
3.73
5.85
11.11
10.63
13.38
51.42

คน

ร้อยละ

251
0.08
779
0.25
2,592
0.83
6,359
2.04
17,081
5.47
5,204
1.67
10,492
3.36
23,689
7.59
36,874 11.81
67,470 21.61
62,792 20.11
78,668 25.19
312,251 100.00

1.3 ระดับกำรศึกษำของประชำชน
ระดับกำรศึกษำ

เพศ
ชำย

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

8,063
2.58
3,333
1.07
6,934
2.22
64,604 20.69
21,971 7.04
ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) 21,890 7.01
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 7,867
2.52
ป.ตรี หรือเทียบเท่า
15,915 5.10
สูงกว่าปริญญาตรี
1,119
0.36
รวม
151,696 48.58

รวม
หญิง

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

9,217
2.95 17,280
5.53
3,462
1.11 6,795
2.18
6,954
2.23 13,888
4.45
71,918 23.03 136,522 43.72
19,016 6.09 40,987 13.13
21,209 6.79 43,099 13.80
5,396
1.73 13,263
4.25
21,875 7.01 37,790 12.10
1,508
0.48 2,627
0.84
160,555 51.42 312,251 100.00

จากข้อมูลพบว่า ประชาชนจังหวัดลาพูน ส่วนมาก ร้อยละ 43.72 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
(ป.4, ป.6, ป.7) รองลงมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) ร้อยละ 13.80
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3 หรือ ม.1-3) ร้อยละ 13.13 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 12.10 ตามลาดับ และมีเพียงจานวน 2,627 คน หรือร้อยละ 0.84 ที่จบการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
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1.4 กำรประกอบอำชีพของประชำชน
ประเภทอำชีพ
ชำย

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

เพศ
ร้อยละ

23,870 7.64
8,971
2.87
8,892
2.85
4,270
1.37
19,258 6.17
50
0.02
452
0.14
5,115
1.64
497
0.16
4,074
1.30
61,393 19.66
8,298
2.66
2,293
0.73
4,263
1.37
151,696 48.58

รวม
หญิง

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

24,434 7.83 48,304 15.47
12,429 3.98 21,400
6.85
7,004
2.24 15,896
5.09
3,548
1.14 7,818
2.50
15,579 4.99 34,837 11.16
41
0.01
91
0.03
296
0.09
748
0.24
5,544
1.78 10,659
3.41
457
0.15
0.31
954
5,134
1.64 9,208
2.95
63,921 20.47 125,314 40.13
13,673 4.38 21,971
7.04
2,066
0.66 4,359
1.40
6,429
2.06 10,692
3.42
160,555 51.42 312,251 100.00

จากข้อมูลพบว่า อาชีพที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ประกอบอาชีพมากที่สุด คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปมากถึง
ร้อยละ 40.13 รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาสวน ทาไร่ ทานา และยังมีประชาชน
ที่ไม่มีการประกอบอาชีพ มากถึงร้อยละ 6.85 โดยมีประชากรที่กาลังศึกษาอยู่ จานวนร้อยละ 15.47
1.5 กำรนับถือศำสนำของประชำชน
เพศ

ศำสนำ
ชำย

พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกส์
อินดู
อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ

151,231 48.43
409
0.13
47
0.02
0
0.00
1
0.00
8
0.00
151,696 48.58

รวม
หญิง

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

160,081 51.27 311,312 99.70
404
0.13
813
0.26
59
0.02
106
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.00
11
0.00
19
0.01
160,555 51.42 312,251 100.00

จากข้อมูลพบว่า ประชาชนจังหวัดลาพูน เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มากถึงร้อยละ 99.70
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1.6 ระดับควำมสุขของประชำชน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

พื้นที่

ระดับควำมสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน

บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน
เวียงหนองล่อง
บ้านธิ
ทุ่งหัวช้าง
แม่ทา
ลี้
ป่าซาง
ระดับควำมสุขเฉลี่ย

8.75
8.44
8.40
8.39
8.31
8.22
8.11
8.02
8.33

จากข้อมูลพบว่า ประชาชนจังหวัดลาพูนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอบ้านโฮ่ง มีระดับความสุขเฉลี่ยของคน
ในครัวเรือนสูงที่สุด เฉลี่ย 8.75 จากจานวนเต็ม 10 ประชาชนที่มีความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน รองลงมาได้แก่
อาเภอเมืองลาพูน อาเภอแม่ทา อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอบ้านธิ อาเภอทุ่งหัวช้าง อาเภอลี้ และ ตามลาดับ
ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอป่าซาง มีความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน น้อยที่สุด คือ 8.02

2.คุณภำพชีวิตของประชำชนจังหวัดลำพูน
2.1 คุณภำพชีวิตของประชำชน จำแนกตำมหมวดและตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 สุขภำพดี มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมี
น้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป และตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ตัวชีว้ ัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ
ละ 30 นาที ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.80
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกิน
อาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 1.45 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 6
คน
อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1.29 และตัวชี้วดั ที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนม
แม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.51
หมวดที่ 2 สภำพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.99 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.97 และตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
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ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมี
การจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 2.28 รองลงมาคือ
ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1.18 และตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.68
หมวดที่ 3 กำรศึกษำ มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 100 มีจานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด
ที่ 15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียน
ต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มี
งานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 2 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6-14
ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 2.75 ในข้อเท็จจริงคือ เด็กที่อายุ ระหว่าง 6-7 ขวบ
ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นชั้นเรียนในชั้น ป.1 และตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ คิดเลข
อย่างง่ายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 2.00
หมวดที่ 4 กำรมีงำนทำและรำยได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด มีจานวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชีว้ ัดที่ 22 รายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.86 ซึ่งรายได้เฉลี่ยของประชาชนจังหวัดลาพูน ในปี 2561 รายได้
ของครัวเรือนเฉลี่ย 222,213.56 บาท/ปี และรายได้บุคคลเฉลี่ย 82,236.90 บาท/คน/ปี
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการ
เก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 7.48 (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดอันดับที่ 2 ของสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2561 จังหวัดลาพูน) ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มี
อาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 3.33 และตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 0.32
หมวดที่ 5 ค่ำนิยม

มี 8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 100 จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่
27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน และตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตามลาดับ
ตัวชี้วัดที่ประชาชนจังหวัดลาพูน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 3 อันดับ คือ ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือน
ไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงร้อยละ 7.98 และเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดอันดับที่ 1 ของสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2561 จังหวัดลาพูน ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.36 และตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.10
ตัว ชี้วัดที่ไม่ผ่ า นเกณฑ์ ทั้ง 5 หมวดนี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่ ว นต้องร่ว มมื อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเจ้าภาพตัวชี้วัดหลัก อันประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเจ้าภาพ
ร่วม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญอย่างมากต่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดลาพูน
2.2 รำยได้เฉลี่ยของประชำชนลำพูน
ลำดับที่

อำเภอ

รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

1
2
3
4
5
6
7
8

เมืองลาพูน
บ้านธิ
เวียงหนองล่อง
ป่าซาง
บ้านโฮ่ง
แม่ทา
ลี้
ทุ่งหัวช้าง

99,096.26
93,696.41
93,417.78
81,911.01
75,134.35
70,994.92
59,052.27
57,132.84

เฉลี่ยทั้งสิ้น

82,236.90

จากข้อสรุปพบว่า ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมืองลาพูน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงสุด โดยเฉลี่ย
คือ 99,096.26 บาท/คน/ปี ส่วนประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุด คืออาเภอทุ่งหัวช้าง เฉลี่ย
57,132.84 และสรุปรายได้เฉลี่ยของบุคคล 82,236.90 บาท/คน/ปี
2.3 ครัวเรือนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์รำยได้เฉลี่ย 38,000 บำท/คน/ปี
อำเภอ
เมืองลาพูน
ป่าซาง
เวียงหนองล่อง
ลี้
บ้านโฮ่ง
แม่ทา
ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ
รวม

จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด
42,176
15,547
6,017
17,627
11,733
11,578
5,756
5,124
115,558

จำนวนครัวเรือน
ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์รำยได้
127
35
1
0
0
0
0
0
163

ร้อยละของครัวเรือน
ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์
0.30
0.22
0.01
0
0
0
0
0
0.14

จากข้อมูลประชาชนลาพูน ที่สารวจได้จานวน 115,558 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย
38,000 บาท/คน/ปี รวมจานวน 163 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ในพื้นที่
อาเภอเมืองลาพูน มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.30 พื้นที่รองลงมา คือ อาเภอป่าซาง
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ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.22 และในพื้นที่อาเภอเวียงหนองล่อง มีครัวเรือนผ่านเกณฑ์รายได้น้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 0.01
2.4 ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 100 มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป จากจานวนทั้งหมดทีส่ ารวจ 1,032 คน และเป็น
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
2. ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จาก
จานวนทั้งหมดที่สารวจ 27,121 คน และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
3. ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จากจานวนทั้งหมด
ที่สารวจ 27,121 คน และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
4. ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 584 คน
และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
5. ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 146 คน และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกช จากจานวนทั้งหมด
ที่สารวจ 78,711 คน และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
7. ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากจานวนทั้งหมด
ที่สารวจ 7,733 คน และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
8. ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ปว่ ยโรคเรือ้ รัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากจานวน
ทั้งหมดที่สารวจ 13,016 คน และเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
2.5 ปัญหำภำพรวมของจังหวัดลำพูน ที่ควรได้รับกำรแก้ไขปัญหำ เรียงจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่
1. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จานวน 24,931 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 จากจานวนทั้งหมด
ที่
สารวจ 312,251 คน
2. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จานวน 8,649 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.48 จากจานวนทั้งหมดที่
สารวจ 115,558 ครัวเรือน
3. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จานวน 16,749 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ
312,251 คน
4. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ จานวน 2,599 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 จากจานวน
ทั้งหมดที่สารวจ 78,014 คน
5. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จานวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 จาก
จานวนทั้งหมดที่สารวจ 22,325 คน
6. ครั ว เรื อนมีการจัดบ้ านเรือนเป็ นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุ ขลั กษณะ จานวน 2,636
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.28 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
7. คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ จานวน 4,035 คน คิดเป็นร้อยละ
2.00 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 201,796 คน
8. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จานวน 1,673 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 1.45 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
9. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี จานวน 2,691 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29
จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 209,243 คน
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10. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม จานวน 1,074
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.93 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
11. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี จานวน 784 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 0.68 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
12. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
0.51 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 783 คน
13. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ จานวน 576 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 จากจานวน
ทั้งหมดที่สารวจ 181,120 คน
14. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จานวน 604 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.20 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 302,270 คน
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จานวน 207 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.18 จากจานวน
ทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
16. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 จากจานวน
ทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
17. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร จานวน 163 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.14 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
18. ครอบครัวมีความอบอุ่น จานวน 117 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.10 จากจานวนทั้งหมด
ที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
19. ครัวเรือนมีน้าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตร/วัน จานวน 61
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.05 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
20. ครั ว เรื อนมีส่ ว นร่ ว มทากิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อประโยชน์ข องชุ มชน หรือท้องถิ่น จานวน 55
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.05 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
21. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร/วัน จานวน 38 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 0.03 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
22. คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.03 จากจานวนทั้งหมดที่สารวจ 302,270 คน
23. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จานวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 จาก
จานวนทั้งหมดที่สารวจ 115,558 ครัวเรือน
จากปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์ ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ คนในครัวเรือนไม่ดื่ม
สุรา เพราะปัญหานี้ส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
.......................................................................................................................
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) คืออะไร
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ากว่าระดับไหน ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
รวมไปถึงหมู่บ้านอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม อันเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ
ข้อมูลความจ าเป็ นพื้น ฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูล ในระดับครัว เรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็น
พื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่า คนควรจะมี
คุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
หลักการสาคัญของ จปฐ.
1. ใช้เครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนว่า บรรลุ
ตามเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการจปฐ.นับตั้งแต่การกาหนดปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนค้นหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูล จปฐ.ที่มีอยู่ตลอดจน
การประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3. ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของรัฐให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการ
ประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของ จปฐ.
“เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒ นาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง และครอบครั ว ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อ ย่ า งน้ อ ยผ่ า น
เกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน โดยใช้ตัวชี้วัดจากข้อมูล จปฐ. เป็น
เครื่องมือ”
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หัวใจของข้อมูล จปฐ.
หัวใจของการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. แท้จริงแล้ วอยู่ที่ “ประชาชน” ที่สามารถทราบปัญหาของ
“ตนเอง” เวลาที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประชาชนจะทราบทันทีว่า “เขามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ขาดข้อใด” โดย
จปฐ.เป็นเสมือนวัฏจักรที่สามารถช่วยในการปรับปรุงตนเอง คาว่า “ตนเอง” ในที่นี้ยังหมายรวมถึง “หมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ และจังหวัด” อีกด้วย เพราะการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นการสรุปข้อมูลภาพรวมใน
แต่ละระดับตั้งแต่หมู่บ้าน เรื่อยไปจนถึงระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ.
1. ประชาชน สามารถทราบว่า “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ใดบ้าง” ทั้งนี้ไม่จาเป็นเสมอไปว่าคนรวยหรือคนที่อยู่ในเมืองใหญ่จะมีคุณภาพชี วิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตที่
ดีนั้น มิได้วัดที่รายได้เพียงอย่างเดียว
2. ภาคราชการหรื อภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่
แท้จริงของประชาชน ครอบครัว ครัวเรือน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
ว่ามีปัญหาในเรื่องใด เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ทุกระดับ เพื่อการแก้ไขที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ภาคเอกชน สามารถนาข้อมูลจาก จปฐ. มาใช้ในการ
ตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ
การจัดทาเครื่องชี้วัด จปฐ. ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561- 2564)
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 2 (พ.ศ. 2561- 2564)
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้ดาเนินการปรับปรุงเครื่องชี้วัด ความ
จาเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ใหม่ ประกอบด้วย ข้อมูลจานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จานวน 7 ตัวชีว้ ัด ได้แก่
เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนโรคระบาดตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม
จานวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่ม และบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตร/วัน
10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร/วัน
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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หมวดที่ 3 การศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
15. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
19. คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม
จานวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
29. ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น
ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที่กาหนดให้ดาเนินการจัดเกบในทุกครัวเรือนทั่วประเทศ คุณสมบัติของ
ครัวเรือนเป้าหมายที่กาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้แก่
- จัดเก็บตามหลังคาเรือน ทั้งที่มีบ้านเลขที่ หรือไม่มีบ้านเลขที่
- จัดเก็บข้อมูลเฉพาะทีผ่ ู้อาศัยอยู่จริง ในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- จัดเก็บเฉพาะครัวเรือนที่มีคนไทยอาศัยอยู่
ผู้ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. คือ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ที่ผู้ใหญ่บ้าน พิจารณา
คัดเลือก อาจได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.), อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
ในอัตราสัดส่วน อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 1 คน/ 40 ครัวเรือน และมีคาสั่งอาเภอ แต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล โดยการสัมภาษณ์หัวหน้า หรือสมาชิกในครัวเรือน, การสังเกตและ
จากทะเบียนข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
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ส่วนที่ 2
เป้าหมายการจัดเกบข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.
ประจาปี 256๑
คุณลักษณะของครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หมายถึง ครอบครัวของประชาชน
ชาวไทย ที่อาศัยอยู่จริงในหลังคาเรือนในพื้นที่ ในปีที่ผ่านมานานกว่า 6 เดือนติดต่อกัน
ปี 256๑ จังหวัดลาพูน ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ 8 อาเภอ 51 ตาบล
57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชน จานวนทั้งสิ้น 115,๕๕๘ ครัวเรือน ประชากร
รวม ๓๑๒,๒๕๑ คน แยกเป็นชาย 15๑,๖๙๖ คน หญิง ๑๖๐,๕๕๕ คน จาแนกรายอาเภอได้ดังนี้
อาเภอ
เมืองลาพูน
ป่าซาง
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ
เวียงหนองล่อง
รวม

จานวนครัวเรือน
42,17๖
15,5๔7
17,๖๒๗
11,5๗๘
11,7๓๓
5,๗๕๖
5,1๒๔
6,0๑๗
115,๕๕๘

ชาย
๕๒,๐๓๕
๒๐,๕๓๗
๒๕,๕๘๒
15,๔๕๑
15,2๖๑
8,๖๗๗
7,๐๘๓
7,0๗๐
๑๕๑,๖๙๖

จานวนประชากร (คน)
หญิง
รวม
๕๘,๑๗๘
๑๑๐,๒๑๓
๒๒,๑๔๐
42,๖๗๗
24,๖๙๓
๕๐,๒๗๕
15,๗๓๒
๓๑,๑๘๓
๑๖,๒๙๓
31,๕๕๔
8,๕๘๒
17,๒๕๙
7,5๘๔
14,๖๖๗
7,3๕๓
14,๔๒๓
๑๖๐,๕๕๕
๓๑๒,๒๕๑
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ส่วนที่ 3
สรุปสาระสาคัญผลการจัดเกบข้อมูล จปฐ. จังหวัดลาพูน ปี 256๑
จานวนครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 115,๕๕๘ ครัวเรือน จากพื้นที่ 8 อาเภอ
51 ตาบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชน การประมวลผลข้อมูล
ปรากฏผล ดังนี้
1. จานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุ
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2. จานวนประชากรจาแนกตามระดับการศึกษา

3. จานวนประชากรจาแนกตามศาสนา
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4. จานวนประชากรจาแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน

5. รายได้เฉลี่ยของประชากร ในภาพรวมเฉลี่ยทุกพื้นที่ ๘๒,๒๓๖.๙๐ บาท/คน/ปี แยกรายอาเภอ ดังนี
อาเภอ

จานวนครัวเรือน

จานวนประชากร

เมืองลาพูน
ป่าซาง
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ
เวียงหนองล่อง
รวม/เฉลี่ยทุกพื้นที่

42,17๖
๑๕,๕๔๗
17,๖๒๗
11,5๗๘
11,7๓๓
5,๗๕๖
5,1๒๔
6,0๑๗
115,๕๕๘

๑๑๐,๒๑๓
๔๒,๖๗๗
๕๐,๒๗๕
๓๑,๑๘๓
31,๕๕๔
17,๒๕๙
14,๖๖๗
14,๔๒๓
๓๑๒,๒๕๑

รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย(บาท/ปี)
๒๕๘,๙60.75
๒๒๔,๘53.6๘
๑๖๘,๔๒๖.๔๕
๑๙๑,๒๑๐.๔๔
๒๐๒,๐๖๑.๖๔
๑๗๑,๓๐๙.๑๙
๒๖๘,๑๙๗.๗๕
๒๒๓,๙๒๖.๓๒
๒๒๒,๒๑6.30
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รายได้บุคคล
เฉลี่ย(บาท/ปี)
๙๙,๐๙8.37
๘๑,๙๑2.98
๕๙,๐๕๒.๒๗
70,๙๙๔.๙๒
๗๕,๑๓๔.๓๕
๕๗,๑๓๒.๘๔
๙๓,๖๙๖.๔๑
๙๓,๔๑๗.๗๘
๘๒,๒๓7.๙1
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6. จากข้อมูล จานวน 31 ตัวชี้วัด

มีตัวที่วัดที่ผ่า นเกณฑ์ ๘ ตัวชี้วัด และไม่ผ่า นเกณฑ์ทั้งจานวน

๒๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
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7. ตัวชี้วัดที่มจี านวนร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 2 4 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา

มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 24,914 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ไม่ผ่านเกณฑ์
8,279

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

3,325

3,816

342

984

3,955

2,820

1,393

(2) ตัวชี้วัดที่ 23 คนในครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 8,649 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.48
จานวน(คร.) เมืองลาพูน
ไม่ผ่านเกณฑ์
1,040

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

4,255

1,586

505

903

5

299

56

(3) ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 16,740 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,479

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

1,743

3,562

265

682

4,922

1,223

864

8. ครัวเรือนมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ 38,000 บาท/คน/ปี
มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 163 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.14
จานวน(คร.) เมืองลาพูน
ไม่ผ่านเกณฑ์
127

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

35

0

0

0

0

0

1

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาพูน ประจาปี 256๑

หน้า 10

ส่วนที่ 4
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาพูน ประจาปี 2561
รายตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 สุขภาพ 7 ตัวชี้วัด
การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดารงชีวิตให้มีความสุข ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรง จะไม่
สามารถประกอบอาชีพหรือทากิจกรรมอื่นใดเพื่อให้ชีวิตมีความสุขได้ ดังนั้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรงจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหมวดแรกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเครื่องชี้วัดความจาเป็น
พื้นฐานซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 เดกแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500กรัมขึ้นไป
น้ าหนั ก แรกเกิ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,500 กรั ม ให้ ใ ช้ กั บ เด็ ก แรกเกิ ด ทุ ก คน รวมทั้ ง เด็ ก ฝาแฝด
เนื่องจากอัตราการเกิดและมีชีวิตรอดจะสูงกว่าและยังมีผลต่อการพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมองของเด็กด้วย
โดยเด็กคนใดที่มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้
จานวน(คน)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

เมืองลาพูน

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

335
0

126
0

184
0

128
0

98
0

91
0

55
0

15
0

ตัวชี้วัดที่ 2 เดกแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ได้กินนมแม่อย่างเดียว หมายถึง การให้เด็กกินเฉพาะนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ให้กินอย่าง
อื่นเลย แม้กระทั่งน้า เพราะนมแม่มีปริมาณน้าเพียงพอสาหรับทารก มีภูมิคุ้มกันโรค และคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตสาหรับทารก ถ้าให้ดื่มน้าหรืออาหารอื่นร่วมด้วยจะทาให้กินนมแม่ได้
น้อยลง เด็กจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และนมแม่ยังมีสารป้องกันการเกิดเชื้อราในปาก (ฝ้าในปาก) จึงไม่ควร
ดื่มน้าตาม โดยกลุ่มเป้าหมายในการสารวจมี 2 กลุ่ม ดังนี้
- เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังติดตามในการดื่มนมแม่ติดต่อกัน
- เด็ ก ที่ มี อ ายุ 6 เดื อ น ถึ ง 1 ปี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วั ด ผลการเลี้ ย งดู ลู ก ด้ ว ยนมแม่ ต าม
มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของเด็กทารกต่อไป
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัด
นี้ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
272
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง
87
0

ลี้
137
0

แม่ทา
105
0

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
63
60
1
2
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บ้านธิ
43
1

เวียงหนองล่อง

12
0
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ตัวชี้วัดที่ 3 เดกแรกเกิดถึง12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การได้รับวัคซีนครบตามชนิด จานวน และช่วงอายุ ตามที่กาหนดไว้ในตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคจากสมุดบันทึกสุขภาพดี (สมุดสีชมพู) สาหรับการประเมินเด็กอายุ 1 ปี ถึง 2 ปีเต็ม
ให้ประเมินเด็กที่เกิดในวัน/เดือน/ปี ที่สารวจย้อนหลัง 1–2 ปีที่ผ่านมา ถ้าครัวเรือนไม่
สามารถตอบคาถามได้ให้ตรวจสอบจากทะเบียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ในตัวชี้วัดนี้
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
8,855
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง
3,314
0

ลี้
5,403
0

แม่ทา
2,473
0

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
2,535 2,363 1,270
0
0
0

เวียงหนองล่อง

908
0

ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ทุ ก คนในครั ว เรื อ นได้ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกิ น อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ปลอดภั ย
และได้มาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่องดังต่อไปนี้
1) ถ้ากินอาหารบรรจุสาเร็จ ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น
น้าปลา น้าส้มสายชู อาหารกล่อง อาหารกระป๋อง นม เกลือผสมไอโอดีน เป็นต้น
2) ถ้ากินเนื้อสัตว์ ต้องทาให้สุกด้วยความร้อน
3) ถ้ากินผัก ต้องเป็นผักปลอดสารพิษ หรือได้ทาการแช่
ด้วยน้าผสมด่างทับทิม หรือน้ายาล้างผัก แล้วล้างด้วยน้าสะอาดหลายๆ ครั้ง
4) ก่ อ นรั บ ประทานอาหารทุก ครั้ ง ต้อ งล้ างมื อ ให้ ส ะอาด
และในการรับประทานอาหารร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารทุกครั้ง
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 115,558 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.45
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
ผ่านเกณฑ์
42,062 15,442 17,516 11,560 11,711 4,453 5,124 6,017
ไม่ผ่านเกณฑ์
114
105
111
18
22
1,303
0
0
ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจบป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากไม่ได้ไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลจะใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตัวเอง โดยได้ปฏิบัติครบทั้ง 4 เรื่องคือ
1) ใช้ยาสามัญประจาบ้าน
2) ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านชา
3) ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรุงขึ้นเฉพาะสาหรับตน (ยกเว้นยาสามัญ
ประจาบ้านแผนโบราณ)
4) ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยแสดงสรรพคุณเป็นยาเพื่อ
บาบัดบรรเทารักษาโรค ซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงในฉลาก (หากขาดข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่า “ปฏิบัติไม่ครบ”)
ยาสามัญประจาบ้าน คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาคัดเลือกว่าเป็นยาปลอดภัย เป็น
ยาที่เหมาะสมที่จ ะให้ป ระชาชนซื้อมาใช้ด้วยตนเอง เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่ว ยเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นได้
สามารถสังเกตได้จากบริเวณภาชนะบรรจุจะมีคาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” พิมพ์อยู่ ซึ่งมีทั้งยาแผนปัจจุบันและ
ยาแผนโบราณ)
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ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 1,074 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.93
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,064 15,507 17,442 11,515 11,713 5,104 5,124
ไม่ผ่านเกณฑ์
112
40
185
63
20
652
0

เวียงหนองล่อง

6,015
2

ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ตรวจสุ ขภาพประจ าปี หมายถึง การตรวจสุขภาพหลาย
อย่างเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี
ขึ้นไป เป็นประจ าอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไปการ
ตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอ็กซเรย์ปอด ฯลฯ และ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 2,691 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
ผ่านเกณฑ์
73,798 29,371 31,718 20,755 21,593 9,449 9,587 10,281
ไม่ผ่านเกณฑ์
429
60
561
149
452
670
366
4
ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
การออกกาลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเสริ มสมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหนัก เช่น เดินจ้า วิ่ง/วิ่งเหยาะ
ถีบจักรยาน เต้นแอโรบิค ว่ายน้า กระโดดเชือก กรรเชียงเรื อ เล่นกีฬาประเภทฝึกความอดทนฯลฯ วันละ 30
นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
การออกแรง/ออกกาลัง หมายถึง การออกแรง/ออกกาลัง (ไม่ใช่ยืนหรือนั่งทางานเฉยๆ) ทางาน
ประกอบอาชีพ (หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง ถีบสามล้อ เกี่ยวข้าว รับจ้าง แบกหาม ฯลฯ) หรือทางานบ้าน งาน
สวน งานสนาม ในบริเวณบ้าน (เช็ดถูกระจก ล้างขัดพื้น ถูบ้าน ทาสวนครัว ฯลฯ) หรือเดินทาง (เดินไปทางานหรือ
ทาธุระ ถีบ จักรยานไปทางาน หรือทาธุระ ฯลฯ) หรือออกกาลั งกาย เล่นกีฬาอย่างน้อยทาให้รู้สึกเหนื่อยบ้าง
หายใจเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน ๆ ละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
จานวน 599
จานวน(คน)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

ผลจากการจัดเก็บข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
106,638 41,337 48,341 30,279 30,610 16,242 14,154 14,070
368
96
52
0
0
42
0
41
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หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หมายถึง สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมี
ปัญหาเรื่องที่พักอาศัยเช่น การไม่อยู่ในที่สาธารณะหรือเขตป่าสงวน ไม่อยู่ใน
เขตที่ประสบภัยน้าท่วมอย่างร้ายแรง ไม่ถูกไล่ที่ เป็นต้น
สภาพคงทนถาวร หมายถึง บ้านที่มีโครงสร้างบ้าน มีหลังคามุงกระเบื้อง
หรือสังกะสี และมีฝาครบทั้ง 4 ด้าน มีประตูหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี แข็งแรง
ไม่ชารุด อยู่คงทน สามารถอยู่ต่อไปได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.14
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,166 15,490 17,585 11,573 11,727 5,716 5,124
ไม่ผ่านเกณฑ์
10
57
42
5
6
40
0

เวียงหนองล่อง

6,017
0

ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
น้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค หมายถึง น้าฝน น้าประปา และน้าบาดาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย ที่สาธารณสุขตาบลตรวจสอบแล้วว่าใช้ดื่มได้ ถ้าเป็นน้าจากธรรมชาติต้องนามาต้มเสียก่อน หรือ
แกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีน จึงจะจัดว่าเป็นน้าสะอาด หรือน้าที่ผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้าบรรจุ
ขวด (ต้องมีเครื่องหมาย อย.) คนละ 5 ลิตรต่อวัน ใช้สาหรับดื่ม 2 ลิตร และอื่นๆ อีกจานวน 3 ลิตร เช่น ใช้
ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปาก และแปรงฟัน เป็นต้น
ผลจากการจัด เกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 61 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.05
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,176 15,546 17,627 11,571 11,730 5,706 5,124
ไม่ผ่านเกณฑ์
0
1
0
7
3
50
0

เวียงหนองล่อง

6,017
0

ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
(ประมาณ 2 ปี๊บ)
น้าใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น อาบน้า ซักผ้า ทาความสะอาด เป็นต้น
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน
มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้จานวน 38 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.03
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,176 15,545 17,627 11,571 11,732 5,728 5,124
ไม่ผ่านเกณฑ์
0
2
0
7
1
28
0
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เวียงหนองล่อง

6,017
0
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ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ
การจัดบริเวณบ้านและภายในบ้านเป็นระเบียบ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ได้แก่
1) สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนลมพัดผ่านสะดวก ไม่มีฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น ที่หลับนอน
ข้าวของ เครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบไม่รกรุงรัง
2) มีที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี
(เช่น มีสบู่ หรือน้ายาล้างจาน) และมีบ่อดักไขมัน
3) มีที่เก็บน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด
4) มีการกาจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะนาโรค ได้แก่ ยุงลาย หมู แมลงวั น แมลงสาบ ไม่พบแหล่ง
เพาะพันธุ์ และที่หลบซ่อนอาศัยภายในบ้าน หรือบริเวณบ้าน
5) มีการจัดการขยะ เช่น (1) มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ (2) มีการคัดแยกขยะ
และ (3) มีการกาจัดขยะ เช่นจัดส่งให้ อปท. กาจัด หรือการฝังหลุม
6) ไม่มีแหล่งน้าเสียขังในบริเวณบ้าน ร่องระบายน้าอยู่ในสภาพดี และไม่มีการปล่อยน้าเสียลง
แหล่งน้าสาธารณะ
7) มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีรอยแตกร้าวที่หัวส้วม
พื้นที่ถังส้วมและฝาปิด และมีอุปกรณ์ทาความสะอาด
8) มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่นๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบ
และวางให้พ้นมือเด็ก

ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้จานวน 2,636
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.28
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
41,935 15,405 17,348 11,488 11,670 3,950 5,111
ไม่ผ่านเกณฑ์
241
142
279
90
63
1,806
13

เวียงหนองล่อง

6,015
2

ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
การถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระทา หรือ
สภาพสิ่งแวดล้ อมที่มีต่อคนในครั วเรือนโดยสิ่งที่เป็นต้นเหตุรบกวนจะต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) เกิดขึ้นซ้าๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีความต่อเนื่อง
ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เวลา 18.00–06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) โดย
เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไป
2) เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน รวมทั้งก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนัก ความเครียด วิตกกังวล จนไม่สามารถทางานได้อย่างปกติ
รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาพูน ประจาปี 256๑
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วิธีการสังเกตเบื้องต้นว่าครัวเรือนถูกรบกวน คือ
1) เสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน ๑ เมตร พูดคุยกันแล้วคนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าคนอีก
ฝ่ายพูดอะไร หรือ ความรู้สึกของบุคคลว่า มีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นที่นั้นๆ
2) ความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของต่างๆ ในครัวเรือน
3) ฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า และ (2) ฝุ่นขนาดเล็ก สังเกตจาก
การสะสมของฝุ่นบนพื้นผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน
4) กลิ่นเหม็น โดยสอบถามจากความรู้สึกสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ที่รู้สึกไม่สบาย เช่น
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ทาให้เกิดความวิตกกังวล รู้สึกอึดอัด เครียด เป็นต้น
5) น้าเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีของน้าผิดไปจากธรรมชาติ
6) ขยะและของเสี ย อัน ตราย โดยการมองเห็ นหรือสั งเกต เช่ น
ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะ กลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไม่มีการ
แยกทิ้งอย่างถูกต้อง
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้ จานวน 207 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.18
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,016 15,540 17,607 11,578 11,729 5,746 5,118
ไม่ผ่านเกณฑ์
160
7
20
0
4
10
6

เวียงหนองล่อง

6,017
0

ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
การป้องกันอย่างถูกวิธี ได้แก่
1) การปฏิบัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่กาหนด เช่น สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย
2) มีการตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพดี เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก หรือ
สวิทซ์ไฟ พัดลมหม้อหุงข้าว
3) มีการใช้เครื่องป้องกันในการประกอบอาชีพ เช่น ปฏิบัติตามคาแนะนาของการใช้สารเคมี การใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ การแว่นตา หน้ากาก ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ
4) มีการเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี คือ การที่ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้านมีความตระหนัก มีความรู้/ความเข้าใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ผลจากการจัด เกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 784 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.68
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,047 15,522 17,569 11,545 11,702 5,254 5,121
ไม่ผ่านเกณฑ์
129
25
58
33
31
502
3
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เวียงหนองล่อง

6,014
3
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ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย หรือพ้นจากสถานการณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนไม่มีคนถูกลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสีย
ทรัพย์ กระทาอนาจาร ข่มขืน กระทาชาเรา ถูกทาร้ายร่างกาย ถูกฆ่าตาย หรือไม่มีการบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือไม่มี
อาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต และทรัพย์สิน
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
42,176 15,542 17,625 11,578 11,728 5,754 5,124
ไม่ผ่านเกณฑ์
0
5
2
0
5
2
0

เวียงหนองล่อง

6,017
0

หมวดที่ 3 การศึกษา 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 15 เดกอายุ 3–5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
เด็กอายุ 3–5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดู และมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาล
ชนบทโรงเรียนอนุบาล หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
2,068
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง
804
0

ลี้
1,245
0

แม่ทา
564
0

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
582
590
0
0

บ้านธิ
322
0

เวียงหนองล่อง

204
0

ตัวชี้วัดที่ 16 เดกอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
เด็กอายุระหว่าง 6 – 14 ปีเต็ม ทุกคนได้เข้าเรียนการศึกษาในระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 (การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี) ในตัวชี้วัดนี้ เดกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ หมายถึง เดกที่มีอายุ 6 ปีเตม
หลังจากวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์การเข้าเรียนชั้น ป.1 ต้องเข้าเรียนชั้น ป.1 ในปีการศึกษา
ถัดไป
ตัวชี้วัดนี้ เจ้าของตัวชี้วัดคือกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบจานวน
เดกและเตรียมความพร้อมในการจัดชั้นเรียนให้กับเดกที่จะเข้าเรียนในชั้น ป.1 ในปีการศึกษาถัดไป
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัด
นี้ จานวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
6,854
ไม่ผ่านเกณฑ์
519

ป่าซาง
2,636
64

ลี้
4,590
15

แม่ทา
2,058
0

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
2,029 1,801
2
7
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บ้านธิ
967
5

เวียงหนองล่อง

775
3

หน้า 17

ตัวชี้วัดที่ 17 เดกจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6)
หรือเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการได้เรียนต่อในสายอาชีพด้วย
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หมายถึง การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สาหรับสายสามัญหรือการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาหรับสายอาชีพ
ผลจากการจั ดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
231
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง
86
0

ลี้
83
0

แม่ทา
48
0

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
17
66
0
0

บ้านธิ
33
0

เวียงหนองล่อง

20
0

ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาค 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง
ม.6) หรื อเทีย บเท่า (เช่น ปวช.) และยั งไม่ มีงานทา ได้รับ การฝึ กอบรมด้า นอาชี พต่างๆ ที่ ห น่ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จัดขึ้นทุกคนอย่างน้อย 1 อาชีพ
การฝึ ก อบรมอาชีพ หมายถึง การฝึ ก อบรมด้า นอาชีพ ต่า งๆ ที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือเอกชน จัดขึ้นทุกคนอย่างน้อย 1 อาชีพ จะนับรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น 3 ชั่วโมง หรือ
1 วัน เป็นต้น หรือหลักสูตรระยะยาว เช่น 3 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
ผลจากการจั ดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
101
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง
23
0

ลี้
7
0

แม่ทา
3
0

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
5
5
0
0

บ้านธิ
1
0

เวียงหนองล่อง

1
0

ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15–59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ทุกคน โดยเฉพาะคนอายุ 15– 59 ปี เป็นกลุ่มคนที่จบการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปีแล้ว และยังอยู่ในช่วงของวัยทางาน
อ่าน เขียน ภาษาไทย เช่น การอ่านฉลากยา สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย ป้ายโฆษณา
ป้ายจราจร เป็นต้น
คิดเลขอย่างง่าย เช่น สามารถบวก ลบ จานวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน
100,000 ได้ และสามารถคูณ หรือหารเลข ไม่เกิน 2 หลักได้ เป็นต้น
ผลจากการจั ดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่ มเป้าหมายที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้ จานวน 4,032 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
72,639 26,643 31,581 20,112 19,592 8,658 9,484
ไม่ผ่านเกณฑ์
30
18
846
626
39
2,461
11
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เวียงหนองล่อง

9,055
1

หน้า 18

หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและมีรายได้
คนอายุ 15 – 59 ปี ทุกคนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว
โดยไม่ได้ประกอบอาชีพ หรืคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้
การประกอบอาชีพและมีรายได้ หมายถึง การทางานที่เป็นงานประจา ทั้งที่อยู่ภายในครัวเรือน
และนอกครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย
ชิ้นงาน หรืองานเหมา เป็นต้น
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 576 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
ผ่านเกณฑ์
64,711 23,807 28,962 18,767 17,559 10,122 8,478
ไม่ผ่านเกณฑ์
170
84
26
110
35
66
84

เวียงหนองล่อง

8,138
1

ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้
คนอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ประกอบอาชี พ และมีร ายได้ ครบทุก คน ยกเว้น คนพิ การที่ไ ม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันหลายคนยังมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง สามารถประกอบอาชีพ
และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหลักของครอบครัวด้วย
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้ จานวน 2,597 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ลี้
แม่ทา
ผ่านเกณฑ์
26,341 11,794 10,979 7,041
ไม่ผ่านเกณฑ์
626
255
352
467

บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
8,375 3,157 3,505
501
198
191

เวียงหนองล่อง

4,225
7

ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
วิธีคิดรายได้ ให้คิดจากรายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน โดยแยกเป็นรายได้จากอาชีพหลัก
รายได้จากอาชีพรอง/อาชีพเสริม รายได้อื่นๆ และรายได้ที่เกิดจากการทา/การปลูก การเลี้ยง และการหาไว้กินเอง
แล้วคิดคานวณเป็นจานวนเงิน (รายได้ในที่นี้ ไม่นับรวมเงินกู้ หรือเงินยืม)
สาหรับรายได้จากอาชีพหลัก/อาชีพรองนั้น ถ้ามีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ให้หักออกก่อน
(เฉพาะต้น ทุนการผลิ ตเท่านั้ น ได้แก่ ค่ าพันธุ์พืช/ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/ค่าแรง ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเครื่องจักร เป็นต้น)
ตามเกณฑ์ของ จปฐ.ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564)
รายได้ขั้นต่าที่ทาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้กาหนดไว้ว่าคนควรมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 163
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.14
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์
42,049 15,512 17,627 11,578 11,733 5,756 5,124 6,016
ไม่ผ่านเกณฑ์
127
35
0
0
0
0
0
1
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ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเกบออมเงิน
การเก็บออมเงิน หมายถึง การนารายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค หรือการ
กันรายได้ส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือเมื่อแก่ชรา หรือเพื่อใช้จ่ายใน
กิจการอื่นใดที่สมควร ทั้งในรูปแบบที่เป็นเงินสด หรือทรัพย์สินต่างๆ เช่น เงินสดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เงินฝากกลุ่มสัจจะ เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน เงินฝากกองทุน
ต่างๆ การทาประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร การซื้อทองคา การซื้อบ้าน หรือการซื้อที่ดิน เป็นต้น
ผลจากการจั ดเกบข้อมูล ในปี 2561 จั งหวัดลาพูน มี ครัวเรือนที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ในตั วชี้วัดนี้ จานวน 8,649
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.48
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์
41,136 11,292 16,041 11,073 10,830 5,751 4,825
ไม่ผ่านเกณฑ์
1,040 4,255 1,586 505
903
5
299

หมวดที่ 5 ค่านิยม

เวียงหนองล่อง

5,961
56

8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
ไม่ดื่มสุรา หมายถึง ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น
สุรา เบียร์ ไวน์ ยาดอง กระแช่ สาโท หรือที่ผลิตจากผัก หรือผลไม้ เช่น มันฝรั่ง ข้าว น้า
องุ่น โดยการนาวัตถุดิบดังกล่าว มาหมักและเติมยีสต์ลงไป ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวใน
งานเทศกาล งานประเพณี หรืองานเลี้ยงทางสังคม เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
โทษของการดื่มสุ ร าทาให้ คนติดสุ ราอาจเสียชีวิตด้วยโรคหัว ใจวาย
มะเร็งกระเพาะอาหาร ตับแข็งและเส้นเลือดในสมองแตก คนเมาที่ขับรถจะขาดการ
ควบคุมสติสัมปชัญญะ ทาให้เกิดอุบัติเหตุ หญิงมีครรภ์อาจแท้งลูก หรือเด็กที่คลอดออกมาจะมีร่างกายสติปัญญาที่
บกพร่อง รวมทั้งการดื่มสุราทาให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งผิดศีลข้อห้าในศาสนาพุทธ
ผลจากการจั ด เก บข้อมู ล ในปี 2561 จั งหวัด ลาพู น มี กลุ่ มเป้า หมายที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ใ น
ตัวชี้วัดนี้ จานวน 24,914 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ เวียงหนองล่อง
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์ 101,934 39,352 46,459 30,841 30,570 13,304 11,847 13,030
ไม่ผ่านเกณฑ์ 8,279
3,325 3,816 342
984
3,955 2,820 1,393

ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
โทษของการสูบบุหรี่ ทาให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฟันเหลือง ตาแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัวและ
กลิ่นปากรุนแรง ส่งผลร้ายต่อคนรอบข้าง เป็นมะเร็งช่องปาก รวมถึงฟันและลิ้น เป็นมะเร็งหลอดลมและหลอด
อาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด(มะเร็งที่ทรมานมากที่สุด) มีโอกาสเป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 20 เท่า ถุงลม
โป่งพองจนไม่สามารถหดตัวกลับได้ มีผลทาให้หายใจติดขัด หอบจนถึงตายได้ เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล
โรคตับแข็ง โรคปริทันต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง ประสาทในการรับรสแย่ลง และมีอาการไอ
เรื้อรังมีเสมหะมาก บางครั้งไอถี่มากจนไม่สามารถนอนหลับได้
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นอกจากนี้ยังทาให้บุคคลข้างเคียงได้รับอันตรายด้วย เช่น เด็กป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด
หูชั้นนอกอักเสบ หญิงมีครรภ์มีโอกาสแท้ง คลอดก่อนกาหนดตกเลือดระหว่างคลอด
และหลังคลอด มากเป็น 2 เท่าของหญิงมีครรภ์ทั่วไป เด็กที่คลอดออกมาอาจจะมี
น้าหนักและความยาวน้อยกว่าปกติ และพัฒนาการทางด้านสมองช้ากว่าปกติ

ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้ จานวน 16,740 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ เวียงหนองล่อง
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์ 106,734 40,934 46,713 30,918 30,872 12,337 13,444 13,559
ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,479
1,743 3,562 265
682
4,922 1,223
864

ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ได้มีการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เช่น การทาบุญ ตักบาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาภาวนา/สมาธิ สวดมนต์
ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือการทาละหมาด และการเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น
กิจกรรมทางศาสนา หมายถึง การได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามแต่ล ะ
ศาสนาที่ครัวเรือนนับถือ เช่น การทาบุญตักบาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
ทาสมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือการทาละหมาด และการเข้าโบสถ์
คริสต์ เป็นต้น
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้จานวน 78 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.03
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ เวียงหนองล่อง
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์ 106,992 41,375 48,393 30,279 30,605 16,284 14,154 14,110
ไม่ผ่านเกณฑ์
14
58
0
0
5
0
0
1

ตั วชี้วัด ที่ 27 ผู้ สูงอายุไ ด้ รั บการดู แลจากครอบครั ว ชุมชน ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน
ผู้สูงอายุทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้าน
อาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การ
ดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับ
สวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน
คนสูงอายุ หมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
คนสู งอายุ ได้ รั บ การดูแลเอาใจใส่ หมายถึง คนที่มีอ ายุ 60 ปีขึ้นไป
ไม่ถูกทอดทิ้ง มีครอบครัวดูแล/ ได้รับความเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการ
ชุมชน หรือ เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ
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ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ตัวชี้วัดนี้
ลี้
แม่ทา
จานวน(คน) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์ 27,239 12,150 11,433 7,551
ไม่ผ่านเกณฑ์
0
0
0
0

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

8,969
0

3,375
0

3,721
0

4,273
0

ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้พิการทุกคน ควรมีบัตรประจาตัวคนพิการ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้าน
อาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจาก
คนในครัวเรือน หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน หรือเบี้ยความพิการจากภาครัฐ/ภาคเอกชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศเรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ
พิการไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาเห็นเลือนราง
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้ว
ผู้อื่นไม่เข้าใจ
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ การมีความบกพร่องหรือผิดปกติของศีรษะ
ใบหน้ า ล าตั ว และภาพลั ก ษณ์ ภ ายนอกของร่ างกาย หรื อ มี ค วามบกพร่ อ งหรือ สู ญ เสี ย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัมพาต หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
4. ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
5. ความพิการทางสติปัญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู้
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัด
นี้
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
2,793
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

1,237
0

1,348
0

563
0

727
0

289
0

385
0

391
0

ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่เป็นแล้วจะมีอาการ หรือต้องรักษานานติดต่อกัน เป็นแรมเดือนแรมปี
หรือตลอดชีวิต ได้แก่ โรคไม่ติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ โรคหอบ
หืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง ตับแข็ง มะเร็ง เป็นต้น
ผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ควรได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ใ นชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ด้ า นอาหารการกิ น เสื้ อ ผ้ า
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจ จากคนในครอบครัว
หมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน หรือความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชน
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ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้จานวน 17 คน
จานวน(คน) เมืองลาพูน
ผ่านเกณฑ์
4,885
ไม่ผ่านเกณฑ์
0

ป่าซาง

ลี้

แม่ทา

บ้านโฮ่ง

ทุ่งหัวช้าง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

2,496
0

1,710
0

535
0

1,469
0

223
0

1,121
0

577
0

ตัวชี้วัดที่ 30 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วม ทากิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนนี้อย่างน้อย 1 คน ได้เคยเข้ารวมทากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน โดยการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สร้าง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การกาจัดขยะมูล
ฝอย และน้าเสีย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
การมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถกระทาได้โดยการ
แสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาคสมทบเงิน และการบริจาคสมทบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 55 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.05
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์
42,151 15,536 17,625 11,578 11,725 5,748 5,123
ไม่ผ่านเกณฑ์
25
11
2
0
8
8
1

เวียงหนองล่อง

6,017
0

ตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น
ลักษณะของครอบครัวอบอุ่น หมายถึง
1) คนในครัวเรือนมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน (พ่อ แม่ ลูก หรือญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ประจาใน
ครัวเรือน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อย ๖ ครั้งต่อปี เช่น รับประทานอาหารด้วยกัน ใช้เวลาพูดคุยกัน พักผ่อน
หย่อนใจด้วยกัน ดูหรือฟังความบันเทิงร่วมกัน เล่นกีฬาด้วยกัน หรือร่วมกันปรับปรุงรักษาที่อยู่อาศัย เป็นต้น) หรือ
ในกรณีทไี่ ม่สามารถอยู่พร้อมหน้ากันได้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน เช่น โทรศัพท์, จดหมาย, อีเมล์, ส่งข้อความ
(SMS), เฟซบุ๊ค(Facebook),ทวิตเตอร์(Twitter) เป็นต้น
2) คนในครัวเรือนมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
3) คนในครัวเรือนมีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในครอบครัว
4) คนในครัวเรือนไม่เคยหนีออกจากบ้าน
กรณีที่อยู่คนเดียว หากบิดา มารดา ลูกหลาน และญาติพี่น้อง มาเยี่ยมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือถ้าสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น
ผลจากการจัดเกบข้อมูล ในปี 2561 จังหวัดลาพูน มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้
จานวน 117 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.10
ลี้
แม่ทา
บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ
จานวน(คร.) เมืองลาพูน ป่าซาง
ผ่านเกณฑ์
42,140 15,497 17,624 11,578 11,715 5,748 5,124
ไม่ผ่านเกณฑ์
36
50
3
0
18
8
0
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เวียงหนองล่อง

6,015
2
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ส่วนที่ 5
ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดเกบข้อมูล จปฐ. จังหวัดลาพูน
ปัญหาด้านเป้าหมายในการจัดเกบข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลข้อมูล จปฐ. เป็นการจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือนของประชาชนชาวไทย มีวิธีการ
ในการจัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ หรือสอบถาม จากหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งของครัวเรือน
ที่ได้อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ ในปีที่ผ่านมาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งครัวเรือนหนึ่ง อาจมีครอบครัวที่อาศัยอยู่
หลายครอบครัว โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่ และครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีผู้อยู่อาศัย
ก็มิใช่เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้น จานวนครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลของจังหวัดลาพูน จะมี
จานวนที่ไม่ตรงกับจานวนครัวเรือนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
ในพื้นที่จังหวัดลาพูน พบสาเหตุที่ทาให้เกิดความแตกต่างกันของจานวนครัวเรือนที่ได้จัดเก็บ
ข้อมูล กับฐานข้อมูลครัวเรือนในทะเบียนราษฎร์ ดังนี้
1. ในพื้นที่จังหวัดลาพูน มีหอพัก หรือบ้านเช่าที่มีบ้านเลขที่จานวนมาก แต่ไม่มีผู้เช่าอาศัย หรือ
มีผู้เช่าอาศัย ที่ไม่ได้พักอาศัยติดต่อกันนานเกินกว่า 6 เดือน
2. บ้านจัดสรร จานวนมากที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย
3. ประชาชนที่มีฐานะมีชื่อเป็นเจ้าบ้านหลายหลัง ทั้งในพื้นที่ตาบล อาเภอ เดียวกัน และต่าง
ตาบล ต่างอาเภอ แต่การจัดเก็บข้อมูล ประชาชน 1 ราย จะจัดเก็บเพียงครั้งเดียวในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง
4. บ้านที่อยู่ในสวน หรือหัวไร่ปลายนา ที่ขอมีบ้านเลขที่ เนื่องจากต้องใช้ประกอบการขอใช้
ไฟฟ้า หรือน้าประปา แต่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจริง

ปัญหาด้านการจัดเกบข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล เป็นอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ เช่น กรรมการหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครอื่นๆ ในหมู่บ้าน โดยมีอัตราในการ
รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 1 ต่อ 40 หมายถึง อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 1 ราย ต่อการจัดเก็บข้อมูล 40 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ก่อนการจัดเก็บข้อมูล สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจในข้อคาถามของแบบสอบถามและการกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามแก่อาสาสมัครทุกรายก่อนการ
จัดเก็บข้อมูล แต่ยังพบปัญหาข้อบกพร่องจากแบบสอบถามข้อมูล ซึ่งเกิดจากปัญหา ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2561-2564 มีข้อคาถามซับซ้อน และต้องกรอกรายละเอียด
มากขึ้น ตั้งแต่ข้อมูลหน้าปก จานวนข้อของประเด็นคาถาม มีหลายข้อย่อย สื่อความหมายได้ยาก
2. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจมิได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นดาเนินการจัดเก็บข้อมูลแทน แต่ไม่มีการถ่ายทอดหรือชี้แจงทาความเข้าใจให้ผู้อื่น
ก่อนการจัดเก็บข้อมูล
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3. หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกครัวเรือน ส่วนใหญ่ไปทางานประจา ไม่สามารถให้ข้อมูล
หรือหาเอกสารอ้างอิงเพื่อกรอกข้อมูล เช่น รหัสประจาบ้าน หรือเลขประจาตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน
ในช่วงเวลาทีอาสาสมัครเข้าไปสอบถามข้อมูล ทาให้ต้องไปสัมภาษณ์หลายครั้ง
4. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลบางราย นาแบบสอบถามข้อมูล ไปให้ครัวเรือนเป้าหมายกรอก
ข้อมูลเอง โดยไม่มีการสัมภาษณ์พูดคุย อธิบายหรือชี้แจงความเข้าใจในข้อคาถาม และไม่ได้ทาการตรวจสอบ
ข้อมูลในแบบสอบถามก่อนการนาส่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ทาให้ข้อมูลไม่มีคุณภาพต้องนากลับไปดาเนินการใหม่
5. ข้อคาถามในแบบสอบถามบางข้อต้องใช้ความชานาญในการสังเกต และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องรายได้ และรายจ่าย ของครัวเรือน อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล จึงต้องมีทักษะและความชานาญในการสังเกต และสัมภาษณ์ ซึ่งอาสาสมัครบางท่านที่ไม่มีประสบการณ์
ในการจัดเก็บ จะได้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ และต้องนาไปสารวจ/จัดเก็บซ้า
6. ในบางหมู่บ้าน /ชุมชน ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการนาส่งแบบสอบถาม ซึ่งมี
แบบสอบถามจานวนหนึ่ง ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ต้องนากลับไป
ดาเนินการ ทาให้เกิดความล่าช้า
7. การให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของครัวเรือน เนื่องจากไม่เห็นความสาคัญ และหรือมี
เป้าหมายในการตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์อย่างใด โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องรายได้ของครัวเรือนในข้อคาถามที่
23 ของแบบสอบถาม ซึ่งตรวจพบว่าเป็นครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ แต่สภาพความเป็นจริงและการยืนยัน
จากคณะกรรมการหมู่บ้าน ว่าไม่เป็นครัวเรือนยากจน

ปัญหาด้านการบันทึกข้อมูล
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ซึ่งส่วนกลาง ใช้โปรแกรมใหม่ที่
ยุ่งยากและซับซ้อน ผู้ที่สามารถบันทึกข้อมูล ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จปฐ. โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน เป็นรหัสเข้าโปรแกรมการบันทึก และต้องได้รับการอนุมัติสิทธิ์ในการบันทึก
จากเจ้าของโปรแกรมฯ เท่านั้น ความยากของโปรแกรมฯ ตั้งแต่เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
การติด ตั้ง โปรแกรม การบั น ทึก และการอัพ โหลดข้ อมู ล ที่ บันทึ กเข้า ระบบ ซึ่ งส่ ว นกลาง ได้ มีการอั พเกรด
โปรแกรมตลอดเวลา ยิ่งทาให้เกิดปัญหากับผู้บันทึกข้อมูล ปัญหานี้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้การบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ.ของทุกจั งหวัดทั่ว ประเทศไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประกอบกับปัญหาในการ
ประมวลผลและออกรายงานของโปรแกรม ที่ยังไม่สอดคล้องกัน

ปัญหาอื่นๆ
1. การไม่ใช้แผนปฏิบัติการในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตาบล และอาเภอ ทาให้การ
จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล บางปัญหาจังหวัด ไม่สามารถ
แก้ไขได้ ต้องส่งต่อให้กรมการพัฒนาชุมชน และผู้จัดทาโปรแกรม แก้ไข ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง
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ส่วนที่ 6
การส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดเกบและการนาข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน ( จปฐ.)
ไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานระดับตาบล ประจาปี 256๑
จังหวัดลาพูน ได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน เป็นหน่วยดาเนินการส่งเสริม
คุณภาพประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดย ได้ดาเนินการคัดเลือกกิจกรรมการบริหาร
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ดี เ ด่ น ประจ าปี 2561 จ านวน 4 ประเภท ได้ แ ก่ ผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ดี เ ด่ น ,
ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และ
ผู้สนับสนุนการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2561 มีดังนี้
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวโฉมยง อภิวงค์งาม หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางนรีสรินทร์ ณ ลาพูน หมู่ที่ 2 ตาบลตะเคียนปม อาเภอทุ่งหัวช้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางจันทร์งาม ปัญญา หมู่ที่ 8 ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน
2. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวศุภรัตน์ คาลือ ตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางทับทิม ภัทรอนันตนพ
ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวมณฑิญา วงค์คม ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทศบาลตาบลเหมืองง่า อาเภอเมืองลาพูน
4. ผู้สนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ได้แก่
นายพิเชฐ จันทกลาง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน
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เปรียบเทียบข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
รายหมวดและตัวชี้วัด
จังหวัดลาพูน
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนร้อยละที่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมวดที่ 1 สุขภำพ

ร้ อยละ

จากแผนภูมิ เ ปรีย บเที ย บ แสดงให้เ ห นว่า หมวดที่ 1 สุ ข ภาพ ตั ว ชี้ วัด ที่ ค น
จังหวัด ล าพูน ผ่านเกณฑ์ม ากที่สุ ด 3 ล าดั บแรก ได้ แก่ ตั วชี้วัด ที่ 1 เด กแรกเกิด มี
น้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป ร้อยละ 100 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 3 เดกแรกเกิดถึง 12 ปี
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่
7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที ร้อยละ
99.80 ตามล าดั บ และตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ 3 ล าดั บ แรก ได้ แก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร้อยละ 1.15 รองลงมา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 คุ น อายุ 35 ปี ขึ้ น ไป ได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ร้ อ ยละ 1.29
ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการ ใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา อาการเจบป่ วยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 0.93
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนร้อยละที่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมวดที่ 2 สภำพแวดล้อม

จากแผนภูมิเปรียบเทียบ แสดงให้เหนว่า หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม ตัวชี้วัดที่
คนจังหวัดลาพูน ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 99.99 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมี
น้าสะอาดสาหรับดื่ม และบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตร/วัน ร้อยละ
99.95 ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร
ร้อยละ 99.86 ตามลาดับ และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่
11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ร้อยละ
2.28 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูก
วิธี ร้อยละ 0.68 และตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ร้อยละ 0.18
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนร้อยละที่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมวดที่ ๓ กำรศึกษำ

จากแผนภูมิเปรียบเทียบ แสดงให้เหนว่า หมวดที่ 3 การศึกษา ตัวชี้วัดที่คน
จังหวัดลาพูน ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 15 เดกอายุ 3 - 5 ปี
ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 100 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 17
เดกจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 18 คนใน
ครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทาได้รับการ
ฝึก อบรมด้ า นอาชี พ ร้ อ ยละ 100 และตั วชี้ วั ด ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ 3 ล าดั บ แรก ได้ แก่
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 16 เด กอายุ 6–14 ปี ได้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ 9 ปี ร้ อ ยละ 2.75
รองลงมาตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15–59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้
ร้อยละ 2.00 ลาดับที่ 3 ไม่มี
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนร้อยละที่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมวดที่ 4 กำรมีงำนทำและรำยได้

จากแผนภูมิเปรียบเทียบ แสดงให้เหนว่า หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้
ตั วชี้วัด ที่คนจั งหวัด ล าพูน ผ่านเกณฑ์ ม ากที่สุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แก่ ตั วชี้วั ด ที่ 22
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 99.86 รองลงมาตัวชี้วัด 20 คนอายุ 15
– 59 ปี มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 99.68 ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพ
และรายได้ ร้อยละ 96.67 ตามลาดับ และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ลาดับแรก ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเกบออมเงิน ร้อยละ 7.48 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ
60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 3.33 และตัวชี้วัด 20 คนอายุ 15 – 59 ปี มี
อาชีพและรายได้ ร้อยละ 0.32
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนร้อยละที่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมวดที่ 5 ค่ำนิยม

จากแผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บ แสดงให้ เ ห นว่ า หมวดที่ 5 ค่ า นิ ย ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค น
จังหวัดลาพูน ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ร้อยละ 100 รองลงมาตัวชี้วัด 28
ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 29ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน
ร้อยละ 100 ตามลาดับ และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 24
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 7.98 รองลงมาตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 5.36 ลาดับที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ร้อยละ
0.10
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