รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

คำนิยม
การนาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอู่ไทย จากการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) ปี ๒๕๕๘ โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) มาวางแผนแก้ไขปัญหาฯของประชาชนนั้น ซึง่ ปี
นี้เป็นปีที่สอง ที่มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง (เทศบาล) ทาให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท ทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และภาพรวมของจังหวัด โดยเป็นเครื่องชี้วัดข้อมูล
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
การทางานโดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ต้องให้ความสาคัญกับข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) เพราะการที่จะทาให้ประชาชนทุกคน ทุก
ครัวเรือน ทุกหมู่บ้านชุมชนของจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้นั้น ทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ต้องผ่านเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้แต่ละครัวเรือนได้ทราบว่า
ครัวเรือนของตนยังไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในเรื่องใดบ้าง และมีเรื่องใดบ้างที่หมู่บ้าน ยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีปัญหา
ใดบ้างที่จะต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข
ภารกิจสาคัญของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ใกล้ชิดพื้นที่มากที่สุด คือการนาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช ๒ค) มาวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และจัดทาแผนพัฒนาตาบล ต่อไป
สาหรับ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขอได้โปรดให้ความสาคัญกับข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) พร้อมทั้งนาข้อมูล ฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาของประชาชนและจัดทากิจกรรมแผนงาน/โครงการต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
๑๖ สิงหาคม 255๘
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คำนำ
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอู่ไท ฉบับนี้ เป็นเอกสารนาเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) ซึ่งจะทาให้ทราบถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และภาพรวม
ของจังหวัด โดยเป็นเครื่องชี้วัดข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนภายในจังหวัดร่วมกัน
ฉะนั้น การที่จะทาให้ประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านในเขตชนบทของจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ได้นั้น ทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ต้องผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ง
การจัดเก็บ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) เป็น
กิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้แต่ละครัวเรือนได้ทราบว่าครัวเรือนของตนยังไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ใน
เรื่องใดบ้าง และมีเรื่องใดบ้างที่หมู่บ้าน ยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีปัญหาใดบ้างที่จะต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข ดังนั้น
จึงเป็นภารกิจที่มีความสาคัญของจังหวัด ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีจานวนมาก ใกล้ชิดพื้นที่มากที่สุด และมีบทบาทสาคัญในการนาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) มาวางแผนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ โดย
ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณดาเนินการในบางส่วน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะเลขานุการคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอู่ไท ” ฉบับนี้ จะช่วยให้ประชาชน ครัวเรือน
หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่ม
องค์กร นิสิต/นักศึกษา ได้เห็นความสาคัญของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอุทัยธานีให้ดี
ยิ่งขึ้น ต่อไป

คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) จังหวัดอุทัยธานี
๑๖ สิงหาคม 255๘
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5.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค) ปี 2558
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ปี 255๘ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช ๒ค) ปี 255๘ ซึ่งจัดเก็บทุก
ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านและชุมชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยดาเนินการจัดเก็บบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลฯ ระหว่างเดือน มกราคม- พฤษภาคม 255๘
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล (รวมเขต) ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 255๘
จาก 8 อาเภอ ทั้งในเขตชนบท ๖3 ตาบล และในเขตเมือง (อปท.) 10 แห่ง ๕๙๐ หมู่บ้าน ๑๑๑ ชุมชน ดังนี้
1. ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมี 83,713ครัวเรือน เป็นชาย 116,731 คน เป็นหญิง 123,326 คน
รวม 240,057 คน
2. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง-ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25.99 รองลงมา กาลังศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 18.93 รองลงมา เกษตรกรรม-ทาไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทานา คิดเป็น
ร้อยละ 14.94
3. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.76 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อย
ละ 0.20 และศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 0.03
4. ระดับการศึกษาของคนในจังหวัดส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 ป.6 ป.7 คิดเป็นร้อยละ 51.33
รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) คิดเป็นร้อยละ 14.78 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 ม.
4-6, ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 11.38 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕
5. คนอุทัยธานีมีรายได้เฉลี่ย 78,168 บาทต่อคนต่อปี อาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง
อุทัยธานี มีรายได้เฉลี่ย 93,046 บาทต่อคนต่อปี และอาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอทัพทัน รายได้
เฉลี่ย 71,738 บาทต่อคนต่อปี
6. คนอุทัยธานีมีรายจ่ายเฉลี่ย 49,159 บาทต่อคนต่อปี อาเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง
อุทัยธานี มีรายจ่ายเฉลี่ย 65,580 บาทต่อคนต่อปี และอาเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอบ้านไร่ มีรายจ่าย
เฉลี่ย 41,577 บาทต่อคนต่อปี
7. ครัวเรือนตกเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 23. รายได้เฉลี่ยต่ากว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จานวน 1,318 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 1.57
8. ตัวชีว้ ัดที่ตกเกณฑ์เรียงลาดับมากไปหาน้อย ๕ อันดับแรกคือ
8.1. ตัวชี้วัดที่ 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 5.9๓
8.2. ตัวชี้วัดที่ 22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 4.81
8.3. ตัวชี้วัดที่ 25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) คิดเป็นร้อยละ 4.72
8.๔. ตัวชี้วัดที่ 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 4.21
8.๕. ตัวชี้วัดที่ 18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 2.29
๙. ระดับความสุขเฉลี่ยของคนอุทัยธานีอยู่ในระดับ 7.94 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) อาเภอหนองขาหย่าง
เป็นอาเภอที่มรี ะดับความสุขเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ 8.54 อาเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อาเภอสว่าง
อารมณ์ ระดับความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 7.60

๑

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1,455 คน
7
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม
29,657 คน
2
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
1,140 คน
48
3. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
83,713 คร. 678
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
83,713 คร. 567
5. คนในครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพือ่ บ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้น อย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปีเพือ่ คัดกรองควำมเสี่ยงฯ 45,783 คน 473
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นำที 29,924 คน 218
หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบา้ นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
83,713 คร. 214
8. ครัวเรือนมีควำมมัน่ คงในทีอ่ ยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
83,713 คร. 533
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
83,713 คร. 524
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
83,713 คร.
98
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด ถูกสุขลักษณะ
83,713 คร. 374
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
83,713 คร. 148
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัตภิ ัยอย่ำงถูกวิธี
83,713 คร.
79
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
83,713 คร.
87
15. ครอบครัวมีควำมอบอุน่
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
6,529 คน
11
16. เด็กอำยุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
25,222 คน
20
17. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
1,528 คน
35
18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
35 คน 19. เด็กจบกำรศึกษำบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับ กำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
42,814 คน 288
20. คนอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
36,389 คน 1,577
21. คนอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอำชีพและมีรำยได้
39,477 คน 1,900
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้
83,713 คร. 1,318
23. คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
83,713 คร. 1,259
24. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดแี ละมีคณุ ธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
40,057 คน 11,335
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ (ยกเว้นกำรดืม่ เป็นครังครำวฯ)
40,057 คน 14,238
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัตกิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง 29,924 คน 1,681
46,701 คน
8
28. คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ
2,471 คน
4
29. คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน
83,713 คร. 406
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รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

สรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูล (เขตชนบท ) ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี 255๘
จำก 8 อำเภอ ใน ๖3 ตำบล ๕๙๐ หมู่บ้ำน ดังนี้
1. ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมี 69,612 ครัวเรือน เป็นชาย 98,601 คน เป็นหญิง 102,910 คน
รวม 201,511 คน
2. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง-ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 26.16 รองลงมา เกษตรกรรม-ทาไร่ คิด
เป็นร้อยละ 21.22 รองลงมา กาลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.00 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทานา คิดเป็นร้อย
ละ 15.65
3. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.80 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อย
ละ 0.18 และศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 0.02
4. ระดับการศึกษาของคนในจังหวัดส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 ป.6 ป.7 คิดเป็นร้อยละ 53.02
รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) คิดเป็นร้อยละ 14.95 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 ม.
4-6, ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 10.77 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.35
5. คนอุทัยธานีมีรายได้เฉลี่ย 76,949 บาทต่อคนต่อปี อาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง
อุทัยธานี มีรายได้เฉลี่ย 86,352 บาทต่อคนต่อปี และอาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอทัพทัน รายได้
เฉลี่ย 64,338 บาทต่อคนต่อปี
6. คนอุทัยธานีมีรายจ่ายเฉลี่ย 47,893 บาทต่อคนต่อปี อาเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง
อุทัยธานี มีรายจ่ายเฉลี่ย 63,035 บาทต่อคนต่อปี และอาเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอบ้านไร่ มีรายจ่าย
เฉลี่ย 41,619 บาทต่อคนต่อปี
7. ครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 23. รายได้เฉลี่ยต่ากว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จานวน ๔๑๐ ครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 0.59
8. ตัวชีว้ ัดที่ตกเกณฑ์เรียงลาดับมากไปหาน้อย ๕ อันดับแรกคือ
8.1. ตัวชี้วัดที่ 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 5.63
8.2. ตัวชี้วัดที่ 25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) คิดเป็นร้อยละ 4.33
8.3. ตัวชี้วัดที่ 22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 3.55
8.๔. ตัวชี้วัดที่ 18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 2.01
8.๕. ตัวชี้วัดที่ 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 1.32
๙. ระดับความสุขเฉลี่ย ของคนอุทัยธานีอยู่ในระดับ 7.93 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) อาเภอหนองขาหย่าง
เป็นอาเภอที่มรี ะดับความสุขเฉลี่ย มากที่สุด อยู่ในระดับ 8.39 ส่วนอาเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ย น้อยที่สุด
คือ อาเภอสว่างอารมณ์ ระดับความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 7.54
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เมืองฯ

ตัวชี้วดั ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จานวนครัวเรือนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามอาเภอ
คร.ต้องแก้ไขรวม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน( เขตชนบท) ปี 255๘
จังหวัดอุทยั ธานี
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88 96
15 -

102 5 267
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8,719 879 563 679 1,895 72 3,127 845 659
11,338 1,368 889 1,027 2,219 346 3,294 1,148 1,047
4
- 265 98 75
533 90 1 1 1
2
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30 13 36

จานวนที่

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม
1,247
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคมุ้ กันโรค25,223
3. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
988
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
69,612
5. คนในครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพือ่ บ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้น อย่ำงเหมำะสม 69,612
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปีเพือ่ คัดกรองควำมเสี่ยงฯ
121,620
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นำที
192,960
หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบา้ นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
69,612
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
69,612
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
69,612
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด ถูกสุขลักษณะ
69,612
12. ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจำกมลพิษ
69,612
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่ำงถูกวิธี
69,612
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
69,612
15. ครอบครัวมีควำมอบอุน่
69,612
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วดั
16. เด็กอำยุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
5,507
17. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
21,508
18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
1,194
19. เด็กจบกำรศึกษำบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับ กำรฝึกอบรมด้ำนอำชี24พ
20. คนอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
119,367
หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วดั
21. คนอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอำชีพและมีรำยได้
113,882
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้
31,818
23. คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
69,612
24. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
69,612
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วดั
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ (ยกเว้นกำรดืม่ เป็นครังครำวฯ)
201,511
26. คนในครัวเรือนไม่สบู บุหรี่
201,511
27. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบตั กิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
192,960
28. คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บำ้ น/ชุมชน หรือภำครัฐ
38,494
29. คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บำ้ น/ชุมชน หรือภำครัฐ
1,981
30. คนในครัวเรือนมีสว่ นร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน
69,612
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สรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูล(เขตเมือง ) ข้อมูลพื้นฐำน ปี 255๘ จำก ๗ อำเภอ ในเขตเทศบำล
(อปท.) 10 แห่ง ๑๑๑ ชุมชน ดังนี้
1. ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมี ๑๔,๑๐๑ ครัวเรือน เป็นชาย 18,130 คน เป็นหญิง 20,416 คน
รวม 38,546 คน
2. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง-ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25.0๗ รองลงมา กาลังศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 1๘.๕๖ รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 1๒.๓๖ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทานา คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๒๔
3. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.๕๙ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อย
ละ 0.๓2 และศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 0.0๙
4. ระดับการศึกษาของคนในจังหวัดส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 ป.6 ป.7 คิดเป็นร้อยละ 42.52
รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) คิดเป็นร้อยละ 13.90 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 ม.
4-6, ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 14.58 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๕
5. คนอุทัยธานี เขตเมือง มีรายได้เฉลี่ย 84,540 บาทต่อคนต่อปี เทศบาลตาบลที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองขาหย่าง มีรายได้เฉลี่ย ๑๓1,๓๘๖ บาทต่อคนต่อปี และเทศบาลตาบลที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านไร่ รายได้เฉลี่ย ๔๗,๕๖๐ บาทต่อคนต่อปี
6. คนอุทัยธานี เขตเมือง มีรายจ่ายเฉลี่ย ๕๕,๗๘๑ บาทต่อคนต่อปี เทศบาลตาบลที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ เทศบาลเมืองอุทัยธานี มีรายจ่ายเฉลี่ย ๗๓,๗๒๔ บาทต่อคนต่อปี และเทศบาลตาบลที่มีรายจ่ายเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
เทศบาลตาบลบ้านไร่ มีรายจ่ายเฉลี่ย ๓๘,๔๙๓ บาทต่อคนต่อปี
7. ครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 23. รายได้เฉลี่ยต่ากว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จานวน 908 ครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 6.44
8. ตัวชีว้ ัดที่ตกเกณฑ์เรียงลาดับมากไปหาน้อย ๕ อันดับแรกคือ
8.1. ตัวชี้วัดที่ 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 23.03
8.2. ตัวชี้วัดที่ 22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 10.08
8.3. ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 7.52
8.๔. ตัวชี้วัดที่ 25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)คิดเป็นร้อยละ 6.79
8.๕. ตัวชี้วัดที่ 23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6.44
๙. ระดับความสุขเฉลี่ยของคนอุทัยธานี เขตเมือง อยู่ในระดับ ๘.๑๖ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) เทศบาลตาบล
หนองขาหย่าง เป็นอาเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ ๙.๙๑ เทศบาลตาบลที่มรี ะดับความสุขเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ เทศบาลตาบลบ้านไร่ ระดับความสุขอยู่ที่ ๗.๐๒

๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

ทต.เมืองการุ้ง
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๖

ทต.บ้านไร่

ทต.หนองขาหย่าง

208
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคมุ้ กันโรค 4,434
3. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
152
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
14,101
5. คนในครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพือ่ บ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้น อย่ำงเหมำะสม 14,101
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปีเพือ่ คัดกรองควำมเสี่ยงฯ 24,163
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นำที 36,964
หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบา้ นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีควำมมัน่ คงในทีอ่ ยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
14,101
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
14,101
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
14,101
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด ถูกสุขลักษณะ 14,101
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
14,101
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัตภิ ัยอย่ำงถูกวิธี
14,101
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14,101
15. ครอบครัวมีควำมอบอุน่
14,101
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
16. เด็กอำยุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
1,022
17. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
3,714
18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
334
19. เด็กจบกำรศึกษำบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับ กำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ11
20. คนอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
23,447
หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอำชีพและมีรำยได้
22,507
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้
7,659
23. คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
14,101
24. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
14,101
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดแี ละมีคณุ ธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ (ยกเว้นกำรดืม่ เป็นครังครำวฯ)
38,546
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
38,546
27. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัตกิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง 36,964
28. คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ
8,207
29. คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ
490
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน
14,101

ทต.สว่างฯ

ทต.เขาบางแกรก

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม

ทต.ตลุกดู่
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ตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวนครัวเรือนทีต่ อ้ งแก้ไขแยกตามเทศบาลตาบล
รวมเขตเมือง

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน ( เขตเมือง) ปี 2558
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89
493
374
309

- - 87
- - 128
- 30 151
- 5 62

-

12
29
9
91

-

98
54
29
-

2,616
2,900
1,148
8
2
253

420
571
113
77

905
1,041
970
7
1
118

- 70 535 - 166 40 244
- 62 528 - 121 112 223
- - 47 - 4
3
- - 1 - - - 1 - - 1 23 - -

36
42
11
34
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สรุปผลกำรจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช ๒ค)
จำก 8 อำเภอ ๖3 ตำบล ๕๙๐ หมู่บ้ำน ดังนี้
๑. ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมี 69,612 ครัวเรือน เป็นชาย 98,601 คน เป็นหญิง 102,910 คน
รวม 201,511 คน
๒. ลาดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา เรียงจากจานวนหมู่บ้านที่มีปัญหาจานวนมากไปน้อย ๕ อันดับแรกคือ
๒.๑.) ตัวชี้วัดที่ ( 18) การได้รับการศึกษา จานวน 36๔ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 61.๖๙
๒.๒.) ตัวชีว้ ัดที่ ( 25) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จานวน 29๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๖
๒.๓.) ตัวชีว้ ัดที่ ( 17) การกีฬา
จานวน 2๖3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4๔.๕๘
๒.๔.) ตัวชีว้ ัดที่ ( 21) การเรียนรู้โดยชุมชน จานวน 2๕๔ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4๓.๐๕
๒.๕.) ตัวชีว้ ัดที่ ( 6) การมีที่ดินทากิน
จานวน 21๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3๖.๑๐
๓. ครัวเรือนมีปัญหามาก ตัวชี้วัดที่ 2. น้าดื่ม จานวน 1,267 ครัวเรือน
๔. ครัวเรือนมีปัญหามาก ตัวชี้วัดที่ 3. น้าใช้
จานวน 1,436 ครัวเรือน
๕. ครัวเรือนมีปัญหามาก ตัวชี้วัดที่ 4. น้าเพื่อการเกษตร จานวน 5,036 ครัวเรือน
๖. ปี ๒๕๕๘ หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อันดับหนึ่ง = ไม่มี
อันดับสอง = ๒๘ หมู่บ้าน
อันดับสาม = 5๖๒ หมู่บา้ น
ตำรำงแสดงจำนวนหมู่บ้ำนตำมระดับกำรพัฒนำปี ระหว่ำงปี 255๔ – 2558
พื้นที่

อำเภอเมืองอุทัยธำนี
อำเภอทัพทัน
อำเภอสว่ำงอำรมณ์
อำเภอหนองฉำง
อำเภอหนองขำหย่ำง
อำเภอบ้ำนไร่
อำเภอลำนสัก
อำเภอห้วยคต
จังหวัดอุทัยธำนี

จำนวน
หมู่บ้ำน
ทั้งหมด
86
46
64
90
53
136
84
31
590

เร่งรัดฯ อันดับ 1

เร่งรัดฯ อันดับ 2

เร่งรัดฯ อันดับ 3

2554 2556 2558 2554 2556 2558 2554 2556 2558
0
0
0
26
12
๐
60
74
8๖
0
0
0
๐
๐
๐
46
46
๔๖
0
0
0
4
๐
60
64
๖๔
0
0
0
3
๐
89
90
66
0
0
0
7
๐
46
53
53
0
0
0
41
24
13
95
112 123
0
0
0
8
76
84
84
0
0
0
2
15
29
31
16
0
0
0
90
36
๒๘
500 554 5๖๒

๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหำ จังหวัดอุทัยธำนี
เรียงจากจานวนหมู่บ้านที่มีปญ
ั หาจานวนมากไปน้อย
จานวนราษฎร 201,511 คน จานวนครัวเรือน 69,612 ครัวเรือน ใน 590 หมู่บา้ น
มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง = หมู่บ้าน อันดับสอง = 28 หมู่บ้าน อันดับสาม = 562 หมู่บา้ น
ลาดับปัญหา
ดัชนีชี้วัด (ลาดับ)
หมู่บ้านที่มีปัญหา
จานวน
ร้อยละ
1
การได้รับการศึกษา ( 18)
364
61.69
2
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ( 25)
293
49.66
3
การกีฬา ( 17)
263
44.58
4
การเรียนรู้โดยชุมชน ( 21)
254
43.05
5
การมีที่ดินทากิน ( 6)
213
36.10
6
คุณภาพน้า ( 27)
71
12.03
7
คุณภาพดิน ( 26)
65
11.02
8
ถนน ( 1)
53
8.98
9
การติดต่อสื่อสาร ( 7)
50
8.47
10
น้าเพื่อการเกษตร ( 4)
38
6.44
11
ผลผลิตจากการทานา ( 10)
34
5.76
12
ผลผลิตจากการทาไร่ ( 11)
27
4.58
13
การมีงานทา ( 8)
25
4.24
14
การทางานในสถานประกอบการ ( 9)
24
4.07
15
การรวมกลุ่มของชุมชน ( 24)
23
3.90
16
ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่นๆ ( 12)
22
3.73
17
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ( 29)
15
2.54
18
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ( 32)
14
2.37
19
อัตราการเรียนต่อของประชาชน ( 19)
13
2.20
20
การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม ( 30)
11
1.86
21
น้าใช้ ( 3)
10
1.69
22
การมีส่วนร่วมของชุมชน ( 23)
10
1.69
23
ไฟฟ้า ( 5)
9
1.53
24
การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น ( 28)
9
1.53
25
น้าดื่ม ( 2)
8
1.36
26
ระดับการศึกษาของประชาชน ( 20)
5
0.85
27
ความปลอดภัยในการทางาน ( 15)
4
0.68
28
การได้รับความคุ้มครองทางสังคม ( 22)
4
0.68
29
การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว ( 14)
4
0.68
30
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ( 33)
3
0.51
31
การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ( 13)
2
0.34
32
การป้องกันโรคติดต่อ ( 16)
2
0.34
33
ความปลอดภัยจากยาเสพติด ( 31)
หมายเหตุ ตัวชี้วัดใน กชช. 2ค คิดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1=ปัญหามาก 2=ปัญหาปานกลาง 3=ปัญหาน้อย/ไม่มี
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คืออะไร
ข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็นของคนในครัวเรือนในด้าน
ต่างๆ เกี่ย วกับ คุณภาพชีวิตที่ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ
อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและสามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หลักการของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1. ใช้เครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนว่า
บรรลุตามเกณฑ์ ความจาเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ จปฐ.นับตั้งแต่การกาหนด
ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูล
จปฐ. ที่มีอยู่ และการดาเนินงานแก้ไขปัญหาชุมชน ตลอดจนการประเมินผล การดาเนินงานที่ผ่านมา
3. ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่างๆของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา
ที่แท้จริงของชุมชนสามารถ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการประสาน ระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัด จปฐ. เป็นเครื่องมือ
หัวใจของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
หัวใจของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แท้จริงแล้วอยู่ที่ “ประชาชน” ที่สามารถทราบปัญหาของ
“ตนเอง” เวลาที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประชาชนจะทราบทันทีว่า “เขามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ขาดข้อใด”
โดย จปฐ. เป็นเสมือนวัฏจักรที่สามารถช่วยในการปรับปรุงตนเอง คาว่า “ตนเอง” ในที่นี้ยังหมายรวมถึง
“หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด” อีกด้วย เพราะการจัดเก็บและประมวลผล จปฐ. จะมีการนาข้อมูลมา
สรุปภาพรวมในแต่ละระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน เรื่อยไปจนถึงระดับ จังหวัด และประเทศ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดเก็บและนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์
1.
จัดเก็บ
ข้อมูล

2 รู้ปัญหา
3. วิเคราะห์ปัญหา

4. จัดลาดับปัญหาและวางแผน
5. ดาเนินการ
6. ประเมินผล
สารวจ จปฐ. ซ้า

7. สร้างเครือข่าย
สอนชุมชนอื่น

ขั้นตอนที่ 1 การสารวจข้อมูล
การสารวจข้อมูล จปฐ. ใช้แบบสารวจ 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกตทุกครัวเรือน
ในหมู่บ้ าน โดยอาสาสมัครจั ดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการประมวลผลและเทียบกับเกณฑ์
เป้าหมายของข้อมูล ทาให้ทราบว่า ตัวชี้วัดใดของครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.
ขั้นตอนที่ 2 รู้ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
ประชาชนรู้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน จากผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ซึ่งเป็นเป้าหมายที่
ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา
โดยคานึงถึงสาเหตุ ต้นตอ แก่น แท้ ความเกี่ยวพันของปัญหาต่างๆ เพื่อจะกาหนดแนวทาง วิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 จัดลาดับก่อนหลัง และวางแผนแก้ไขปัญหา
โดยชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะแก้ปัญหาใดก่อน-หลัง ตามลาดับความรุนแรงของปัญหา โดยนาผลจากผล
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในตัวชี้วัด ที่ต่ากว่าเป้าหมายมาประกอบการพิจารณาและจัดทาแผนแก้ไขปัญหา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมที่ประชาชนดาเนินการได้ด้วยตนเอง
๒. กิจกรรมที่รัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคีพัฒนาและประชาชนร่วมกันทา
๓. กิจกรรมที่รัฐ/องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการให้
ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการตามแผน
ผู้นา กลุ่ม องค์กร ประชาสัมพันธ์และดาเนินการตามแผน และประสานแผนการดาเนินงานกับภาครัฐ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการนั้นๆ
๑๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดาเนินงาน
เมื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นระยะเวลา 1 ปี ควรประเมินผลโดยการสารวจข้อมูล จปฐ.
ใหม่ (โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งจะทาให้เราทราบว่าผลการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุ ผลสาเร็จแค่ไหน
เพียงใด รวมทั้งทาให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงานในปีต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 การสร้างเครือข่ายและขยายผลการดาเนินงาน
เมื่อสามารถดาเนินการ ตามขั้นตอนที่ 1-6 แล้วและผลการดาเนินงานตามแผนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
สามารถประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อสร้างเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

ประโยชน์ของการใช้ความจาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ประโยชน์ในส่วนของประชาชน
1) ประชาชนไม่สับสนในบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2) ชาวบ้านรู้ปัญหาของตนเอง
3) มีเป้าหมายในการพัฒนา
4) กาหนดแนวทางพัฒนาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
5) มีการระดมทรัพยากรในชุมชนมาช่วยกันพัฒนา
6) ประเมินผลได้
7) มีหลักประกันการพัฒนาระยะยาว
8) ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีกระบวนการความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์
ประโยชน์ทั้ง 8 ข้อ ทาให้ชาวบ้านคิดเป็น ทาเป็น ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญทาให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อัน
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน
2. ประโยชน์ในส่วนของรัฐ/ข้าราชการ
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการประสานกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
2) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีการหล่อหลอมความคิดในการทางานร่วมกันเพื่อชาวบ้าน
3) เกิดเป้าหมายที่แน่นอนสาหรับการพัฒนาประเทศและสังคมในระยะยาว
4) เป็นการกระจายทรัพยากรไปสู่การพัฒนาที่เป็นความจาเป็นพื้นฐานของประชาชน
3. ภาคเอกชน สามารถนาข้อมูล จปฐ. มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ

สถานะของการใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีอยู่ 4 สถานะ คือ
1. เป้าหมาย(Goal)
- ระดับครัวเรือนข้อใดตกเกณฑ์ จปฐ.จะต้องพยายามพัฒนาให้เข้าเกณฑ์ จปฐ.ให้ได้
- ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อใดยังไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องพยายามพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย จปฐ.ให้ได้
- ระดับประเทศชาติจะต้องพยายามพัฒนาทุกชุมชน/หมู่บ้านของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย จปฐ.นี้ให้ได้
2. เป็นตัวชี้วัด(Indicator) คุณภาพชีวิตที่จะต้องพัฒนาให้ถึงเกณฑ์ จปฐ. เช่น แม่ที่ขาดสารอาหารวัดจากน้าหนัก
ของลูกที่ไม่ถึง 2,500 กรัม จปฐ.ที่เป็นตัวชี้วัดนี้ เปรียบได้เหมือนตาชั่งที่บอกน้าหนักได้ชัดเจน
3. เป็นข้อมูล(Data Collecting) ข้อมูลระดับครัวเรือน ระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติ
4. เป็นกระบวนการ(Process)เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการเก็บข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก้ไข จัดลาดับความสาคัญ วางแผนดาเนินการ ซึ่งวงจรนี้ กาหนดให้รู้และเข้าใจตรงกันตั้งแต่ระดับชุมชน/
หมู่บ้าน ตาบล/กิ่งอาเภอ จังหวัด และระดับชาติ
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เงื่อนไขความสาเร็จของ จปฐ.
1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จปฐ.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดี
- สามารถเชื่อมแนวความคิด จปฐ.นี้เข้ากับการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิมอย่างดี
- จะต้องมีความเข้าใจ จปฐ.นีว้ ่าเป็นของประชาชนเป็นภาพที่ต้องการให้ชาวบ้านบรรลุหรือเข้าเกณฑ์ จปฐ.
นี้ ทุกข้อ จึงจาเป็น ต้องช่วยกันสนับสนุนชาวบ้านพัฒนาในทุกเรื่องตาม จปฐ.
- สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปให้วิทยากรระดับล่างได้และระดับล่างสุดจะต้องถ่ายทอดเรื่อง จปฐ.ไปให้
ชาวบ้านได้ จนกระทั่ง ชาวบ้านสามารถปฏิบัติได้ตามแนวความคิด จปฐ.
- ให้การสนับสนุนกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวบ้านปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนที่วางไว้
- ออกนิเทศ ติดตามช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
- ประชุมร่วมกันทุกกระทรวงเป็นประจาและมีการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนา จปฐ.ไปใช้พฒั นา
คุณภาพชีวิต

2. บทบาทขององค์กรประชาชน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ จปฐ.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถนาไปปฏิบัติในหมู่บ้านตนเองได้
- ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจนี้ไปยังชาวบ้านอื่นๆ หรือชุมชนใกล้เคียง
- นาผลสารวจ จปฐ.มาวางแผนพัฒนาชุมชน แล้วปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง
- มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นตนเองมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มีการติดตามนิเทศ ช่วยเหลือกันเองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ภายในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียงถ้าเกิน
กาลังแก้ไข ให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นๆ
- มีการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ จปฐ.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นประจา
- ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยสารวจ จปฐ.ซ้าทุกปี
3. บทบาทขององค์กรเอกชน
- ช่วยเรื่องเงินทุน เพราะชาวบ้านขาดเงินทุน
- ช่วยเรื่องกาลังคน เพือ่ ช่วยคิดช่วยทาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ช่วยเรื่องความรู้วิชาการต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ แนวความคิดเรื่อง จปฐ.ให้มีการสื่อความหมายถ่ายทอดความคิด จปฐ.นี้ให้ตรงกันทั้งหมด
เพื่อความเป็น เอกภาพและมีความมีพลังในการทางาน
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช 2ค) ปี ๒๕๕8
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดอุทัยธานี ดาเนินการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
กชช 2ค ประจาปี 2558 เพื่อทาการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบทในทุกระดับ และตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่
5900 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช 2ค ประจาปี 2558
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะคณะทางานและเลขานุการ ได้ดาเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จัดทาคาสั่งการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ประจาปี
2558 ทุกระดับ รวมทั้งให้อาเภอจัดทาฐานข้อมูล/คัดเลือกผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูลที่มีศักยภาพพร้อมจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
และเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 งบประมาณที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
ได้รับจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง และข้อมูล กชช 2ค ด้วย
2. ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช 2ค ประจาปี
2558 ซึ่งเป็นปีที่สองในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง แก่คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
พัฒนาการอาเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ ในเขตเมือง เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2558
3. ระดับอาเภอ/ตาบล ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
กชช 2ค ประจาปี 2558 แก่คณะทางานฯ ระดับอาเภอ/ตาบล และอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลฯ ทั้งเขตชนบทและเขต
เมือง
4. อาสาสมัครดาเนินการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ในห้วงเดือนมกราคม 2558 และข้อมูล กชช 2ค
พื้นฐาน ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง หัวหน้าทีมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล พร้อมนาส่งข้อมูล ให้กับผู้บันทึกข้อมูลระดับตาบล
5. ผู้บันทึ กข้ อ มู ลระดั บตาบลบันทึ ก และประมวลผลข้ อ มู ลเรี ยบร้อ ยแล้ว ร่ วมกั บพั ฒ นากรและผู้นาท้อ งถิ่ น
ประชาคมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชาคม และ สาเนาฐานข้อมูลส่ง
ให้อาเภอ พร้อมคารับรองคุณภาพภายใน วันที่ 20 เมษายน 2558 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สาหรับ ข้อมูล
กชช 2ค
6. นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับอาเภอที่รับผิดชอบงานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และ
พัฒนาการอาเภอนาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้กับคณะทางานฯ ระดับอาเภอทราบ และรับรอง
คุณภาพของข้อมูลฯ พร้อมสาเนาฐานข้อมูล จปฐ. ให้จังหวัด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 และวันที่ 25 พฤษภาคม
2558 สาหรับ ข้อมูล กชช 2ค
7. นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด นาเสนอผล
การจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อคณะทางานฯ ระดับจังหวัดเพื่อรับรองคุณภาพของข้อมูล พร้อมสาเนาฐานข้อมูลส่งกรมการพัฒนา
ชุมชน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สาหรับ ข้อมูล กชช 2ค
8. การนิเทศติดตามการจัดเก็บ และบันทึกประมวลผลข้อมูล ในห้วงเวลาที่จัดเก็บ และบันทึกประมวลผลข้อมูล โดย
คณะทางานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค และข้อมูลพื้นฐาน ระดับจังหวัด/อาเภอ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล

๑๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

3.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 เขตชนบท
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 คณะกรรมการ
อานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) กาหนดเป้าหมายเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.
ปี 2555-2559 ได้มีมติกาหนดค่าเป้าหมายเครื่องชี้วัดข้อมูล ร้อยละ 100 จานวน 5 หมวด 30
ตัวชี้วัด ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ พบว่าในปี พ.ศ.2558
จังหวัดอุทัยธานี มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ จานวน 3 ตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายคือตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่19
และตัวชี้วัดที่ 28 โดยสรุปตามหมวดได้ ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพดี
คนไทยมีสุขภาพอนามัยดี มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ทัพทัน

อ้ำเภอสว่ำงฯ

หนองฉำง

หนองขำหย่ำง

อ้ำเภอบ้ำนไร่

ลำนสัก

ห้วยคต

สารวจทัง้ หมด

เมืองฯ

ตัวชี้วดั ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จานวนครัวเรือนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามอาเภอ
คร.ต้องแก้ไขรวม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน( เขตชนบท) ปี 255๘
จังหวัดอุทยั ธานี

คน 3
คน คน 13
คร. 276
คร. 101
คน 48
คน 96

1
14
15
13
6

1
4
27
-

-

1
3
6
12
8

-

2
4
12
11
33
80

3
223
36
-

1
17
2
2

จานวนที่

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม
1,247
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคมุ้ กันโรค25,223
3. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
988
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
69,612
5. คนในครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพือ่ บ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้น อย่ำงเหมำะสม 69,612
6. คนอำยุ 35 ปีขนไป
ึ ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปีเพือ่ คัดกรองควำมเสีย่ งฯ
121,620
7. คนอำยุ 6 ปีขนไป
ึ ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นำที
192,960

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 หมวดที่ 1 สุขภาพดี จานวน 7 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ จานวน 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตาม
คาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 5902/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

๑๔

หนองขำหย่ำง

อ้ำเภอบ้ำนไร่

ลำนสัก

ห้วยคต

คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.

หนองฉำง

69,612
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612

อ้ำเภอสว่ำงฯ

จานวนที่

ทัพทัน

สารวจทัง้ หมด

เมืองฯ

หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบา้ นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในทีอ่ ยูอ่ ำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด ถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
15. ครอบครัวมีควำมอบอุน่

จานวนครัวเรือนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามอาเภอ
คร.ต้องแก้ไขรวม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน( เขตชนบท) ปี 255๘
จังหวัดอุทยั ธานี
ตัวชี้วดั ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

67
462
443
49
135
56
51
55

6
7
7
12
9
3
3
3

6
1
2
6
1
2
2

21
29
2
-

7
26
7
5
16
6
5
4

-

10
8
10
10
17
11
12
15

15
405
394
13
55
34
26
30

2
16
24
7
3
1
1
1

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย จานวน 8 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ไม่มีตัวชี้วดั ใดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วดั ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาค
ส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานี
ที่ 5902/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม มี 5 ตัวชี้วัด

2
4
12

1
-

8
6
6
91

- - 4
9 1
- 55 35

ห้วยคต

- 1 1
1 - 7 -

ลำนสัก

3
2
22

อ้ำเภอบ้ำนไร่

8
17
24
222

หนองขำหย่ำง

คน
คน
คน
คน
คน

หนองฉำง

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วดั
16. เด็กอำยุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
5,507
17. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
21,508
18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
1,194
19. เด็กจบกำรศึกษำบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับ กำรฝึกอบรมด้ำนอำชี24พ
20. คนอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
119,367

อ้ำเภอสว่ำงฯ

จานวนที่

ทัพทัน

สารวจทัง้ หมด

เมื องฯ

จานวนครัวเรือนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามอาเภอ
คร.ต้องแก้ไขรวม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน( เขตชนบท) ปี 255๘
จังหวัดอุทยั ธานี
ตัวชี้วดั ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ จานวน 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 19 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตาม
คาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 5902/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า คนไทยมีงานทาและมีรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

ห้วยคต

ลำนสัก

อ้ำเภอบ้ำนไร่

หนองขำหย่ำง

หนองฉำง

อ้ำเภอสว่ำงฯ

จานวนที่

ทัพทัน

สารวจทัง้ หมด

เมื องฯ

จานวนครัวเรือนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามอาเภอ
คร.ต้องแก้ไขรวม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน( เขตชนบท) ปี 255๘
จังหวัดอุทยั ธานี
ตัวชี้วดั ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วดั
21. คนอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอำชีพและมีรำยได้
113,882 คน 1,260 675 56 2 102 5 267 150 3
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้
31,818 คน 1,128 449 5 13 156 147 171 176 11
23. คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลีย่ ไม่น้อยกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
69,612 คร. 410 - 88 96 97 13 63 42 11
24. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
69,612 คร. 629 36 15 - 16 - 486 66 10
ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้าจานวน 4 ตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ไม่มีตัวชี้วัดใดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชน
และทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่ง
จังหวัดอุทัยธานีที่ 5902/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
๑๕

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม คนไทยประพฤติดี มี 6 ตัวชีว้ ัด

201,511
201,511
192,960
38,494
1,981
69,612

คน
คน
คน
คน
คน
คร.

ห้วยคต

ลำนสัก

อ้ำเภอบ้ำนไร่

หนองขำหย่ำง

879
1,368
90
43

หนองฉำง

8,719
11,338
533
2
153

อ้ำเภอสว่ำงฯ

จานวนที่

ทัพทัน

สารวจทัง้ หมด

เมืองฯ

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วดั
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ (ยกเว้นกำรดืม่ เป็นครังครำวฯ)
26. คนในครัวเรือนไม่สบู บุหรี่
27. คนอำยุ 6 ปีขนไป
ึ ปฏิบตั กิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
28. คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บำ้ น/ชุมชน หรือภำครัฐ
29. คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บำ้ น/ชุมชน หรือภำครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีสว่ นร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน

จานวนครัวเรือนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามอาเภอ
คร.ต้องแก้ไขรวม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน( เขตชนบท) ปี 255๘
จังหวัดอุทยั ธานี
ตัวชี้วดั ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

563 679 1,895 72 3,127 845 659
889 1,027 2,219 346 3,294 1,148 1,047
1 4
- 265 98 75
- 1 1
28 3
- 30 13 36

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม จานวน 6 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ จานวน 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 28 ตัวชี้วัดที่ไม่
ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และ
หน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 5902/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
3.2 ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปรียบเทียบ ปี ๒๕๕๖ - 2558
หมวดที่ 1 สุขภาพดี

คนไทยมีสุขภาพอนามัยดี มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

จ้ำนวนทังหมด

จ้ำนวนทังหมด

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

จ้ำนวนทังหมด

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลควำมจ้ำเป็นพืนฐำน (จปฐ.)

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2556 ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

3
13
276
101
48
96

ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
3. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
5. คนในครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพือ่ บ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้น อย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขนไป
ึ ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปีเพือ่ คัดกรองควำมเสีย่ งฯ
7. คนอำยุ 6 ปีขนไป
ึ ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นำที

1,513
26,055
1,177
54,483
54,483
103,841
170,660

คน
คน
คน
คร.
คร.
คน
คน

4

1,430

-

26,571

55

1,084

156

69,504

223

69,504

256

121,338

119

194,721

คน
คน
คน
คร.
คร.
คน
คน

16
6
31
203
311
246
134

1,247
25,223
988
69,612
69,612
121,620
192,960

คน
คน
คน
คร.
คร.
คน
คน

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ถึง ปี 25558 ในหมวดที่ 1 จานวน 7 ตัวชี้วัด พบว่า
มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 1 ตัวชีว้ ัด คือตัวชี้วัดที่. 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
ได้มาตรฐาน

๑๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย

คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี 8 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบา้ นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
54,483
8. ครัวเรือนมีควำมมัน่ คงในทีอ่ ยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
54,483
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
54,483
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด ถูกสุขลักษณะ 54,483
54,483
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
54,483
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัตภิ ัยอย่ำงถูกวิธี
54,483
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
54,483
15. ครอบครัวมีควำมอบอุน่

คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.

จ้ำนวนทังหมด

77

69,504

113

69,504

159

69,504

137

69,504

148

69,504

82

69,504

52

69,504

64

69,504

คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.

122
177
170
194
304
169
103
110

จ้ำนวนทังหมด
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612
69,612

คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

จ้ำนวนทังหมด

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลควำมจ้ำเป็นพืนฐำน (จปฐ.)

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2556 ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

67
462
443
49
135
56
51
55

ดีขนึ
ลดลง
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ถึง ปี 2558 ในหมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย จานวน 8
ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 2 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่.9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอ
ตลอดปีและตัวชี้วัดที่. 10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม มี 5 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 ฝักไฝ่การศึกษา

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
16. เด็กอำยุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน 6,069 คน
21,212 คน
17. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
3,171 คน
18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
19. เด็กจบกำรศึกษำบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับ กำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ 28 คน
20. คนอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ 106,063 คน

จ้ำนวนทังหมด

4

6,093

28

21,975

28

1,993

8

39

248 118,864

คน
คน
คน
คน
คน

6
45
39
6
333

จ้ำนวนทังหมด
5,507
21,508
1,194
24
119,367

คน
คน
คน
คน
คน

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

จ้ำนวนทังหมด

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลควำมจ้ำเป็นพืนฐำน (จปฐ.)

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2556 ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

8
17
24
222

ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ถึง ปี 2558 ในหมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่. 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับ
บริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
๑๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า

คนไทยมีงานทาและมีรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอำยุ 15 – 60 ปีเตม็ มีอำชีพและมีรำยได้
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเตม็ ขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้
23. คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลีย่ ไม่น้อยกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
24. ครัวเรือนมีกำรเกบ็ ออมเงนิ

จ้ำนวนทังหมด

คน 1,147
26,916 คน 1,171
54,483 คร. 507
54,483 คร. 307

103,279

่ นเกณฑ์
ไม่ ผำ

จ้ำนวนทังหมด

่ นเกณฑ์
ไม่ ผำ

ตัวชีวัดข้อมูลควำมจ้ำเป็นพืนฐำน (จปฐ.)

่ นเกณฑ์
ไม่ ผำ

ผลกำรจัดเกบ็ ปี2556 ผลกำรจัดเกบ็ ปี2557 ผลกำรจัดเกบ็ ปี2558
จ้ำนวนทังหมด

คน 884
30,671 คน 1,130
69,504 คร. 217
69,504 คร. 508

116,821

113,882 คน
31,818 คน
69,612 คร.
69,612 คร.

ผลกำรพัฒนำ

1,260 ดีขนึ
1,128 คงที่
410 ลดลง
629 ลดลง

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ถึง ปี 2558 ในหมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า จานวน
4 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มผี ลการพัฒนาลดลง 2 ตัวชีว้ ัด คือ ตัวชี้วัดที่. 23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าคนละ 30,000 บาทต่อปีและตัวชี้วัดที่. 24 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม

คนไทยประพฤติดี มี 6 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดแี ละมีคณุ ธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
180,307
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ (ยกเว้นกำรดืม่ เป็นครังครำวฯ)
180,307
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27. คนอำยุ 6 ปีขนไป
ึ ปฏิบัตกิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง 170,660
28. คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ 32,250
29. คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ 1,745
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน 54,483

คน 6,454
คน 10,180
คน 612
คน 4
คน 4
คร. 251

จ้ำนวนทังหมด
204,237
204,237
194,721
37,160
2,234
69,504

คน 9,277
คน 11,696
คน 931
คน 18
คน 9
คร. 214

จ้ำนวนทังหมด
201,511
201,511
192,960
38,494
1,981
69,612

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

จ้ำนวนทังหมด

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลควำมจ้ำเป็นพืนฐำน (จปฐ.)

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2556 ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558

คน 8,719
คน 11,338
คน 533
คน คน 2
คร. 153

ผลกำรพัฒนำ

ลดลง
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ถึง ปี 2558 ในหมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยม
จานวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาดีขึ้น 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา และ
ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

๑๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 2558

3.3 ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขของคนอุทัยธานีในเขตชนบท
จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดอุทัยธานีในเขตชนบท ปี 2558 จานวนประชากร 201,511 คน
69,612 ครัวเรือน จาก 590 หมู่บ้าน 63 ตาบล 8 อาเภอ พบว่า 30 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 ตัวชี้วดั ที่บรรลุ
เป้าหมายคือตัวชี้วดั ที่ 2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ ตัวชี้วดั ที่19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียน
ต่อและยังไม่มีงานทา และตัวชี้วดั ที่ 28 คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บา้ น/ชุมชน หรือภาครัฐ
ดังนั้นจึงยังมีคน
อุทัยธานีในชนบทควรได้รับการแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเครือ่ งชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรนาไปกาหนดเป้าหมายในการวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นตามเกณฑ์ชวี้ ัด
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ) จังหวัดอุทัยธานี ปี ๒๕๕๘
ร้อยละของตัวชีว้ ัดที่ตกเกณฑ์ เรียงลาดับจากมากไปน้อย
จานวนราษฎร 201,511 คน จานวนครัวเรือน 69,612 ครัวเรือน
จานวนหมู่บ้าน 590 หมู่บ้าน ๖๓ ตาบล ๘ อาเภอ
ลาดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา เรียงลาดับจากมากไปน้อย
จานวนที่
สารวจทั้งหมด
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
201,511 คน
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)
201,511 คน
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้
31,818 คน
18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า
1,194 คน
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
988 คน
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้
113,882 คน
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
69,612 คร.
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
69,612 คร.
10. ครัวเรือนมีน้าใช้พียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
69,612 คร.
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
69,612 คร.
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
69,612 คร.
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
192,960 คน
1. เด็กแรกเกิดมีนาหนั
้ กไม่นอ้ ยกว่า 2,500 กรัม
1,247 คน
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
69,612 คร.
12. ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจากมลพิษ
69,612 คร.
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้
119,367 คน
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
5,507 คน
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
69,612 คร.
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
1,981 คน
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
69,612 คร.
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
69,612 คร.
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
21,508 คน
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น
69,612 คร.
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
69,612 คร.
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
69,612 คร.
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
192,960 คน
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ฯ
121,620 คน
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ
25,223 คน
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
24 คน
28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน
38,494 คน

๑๙

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
11,338 คน 5.63
8,719 คน 4.33
1,128 คน 3.55
24 คน 2.01
13 คน 1.32
1,260 คน 1.11
629 คร. 0.90
462 คร. 0.66
443 คร. 0.64
410 คร. 0.59
276 คร. 0.40
533 คน 0.28
3 คน 0.24
153 คร. 0.22
135 คร. 0.19
222 คน 0.19
8 คน 0.15
101 คร. 0.15
2 คน 0.10
67 คร. 0.10
56 คร. 0.08
17 คน 0.08
55 คร. 0.08
51 คร. 0.07
49 คร. 0.07
96 คน 0.05
48 คน 0.04
- คน
- คน
- คน
-
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558
4.1.สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 (เขตเมือง)
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) กาหนดเป้าหมายเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ
และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555-2559 ได้มีมติกาหนดค่าเป้าหมายเครื่องชี้วัดข้อมูล 100 เปอร์เซน จานวน 5 หมวด
30 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพดี คนไทยมีสุขภาพอนามัยดี มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม จานวนที่สารวจทั้งหมด 208 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 4 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
4
2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จานวนที่สารวจทั้งหมด 4434 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 2 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
2
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จานวนที่สารวจทั้งหมด 152 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 35 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
35

30

0

2

0

0

3

๒๐

0

0

0

0
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4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย จานวนที่สารวจทั้งหมด 14,101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 402 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
402
207

158
3

13

0

18

0

0

3

0

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
จานวนที่สารวจทั้งหมด 14,101 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไข 466 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
466
243
116
0

13

93
0

1

0

0

0

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯจานวนที่สารวจทั้งหมด
24,163 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 425 คน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
425

391

0

6

0

2

๒๑

26

0

0

0

0
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7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที จานวนที่สารวจทั้งหมด
36,964 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 122 คน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้
122
87
27
1

6

0

0

0

1

0

0

จากผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 หมวดที่ 1 สุขภาพดี จานวน 7 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่าโดยภาพรวม ไม่มีตัวชี้วัดใดผ่านเกณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้
เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 147 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 71 ครัวเรือน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๒
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10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 81 ครัวเรือน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ จานวนที่สารวจทั้งหมด
14101 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไข 49 ครัวเรือน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 239 ครัวเรือน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 92 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๓
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14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 28 ครัวเรือน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น จานวนที่สารวจทั้งหมด
14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 32 ครัวเรือน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

จากผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย จานวน 8 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่าโดยภาพรวม ไม่มีตัวชี้วัดใดผ่านเกณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้
เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม มี 5 ตัวชี้วัด
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จานวนที่สารวจทั้งหมด
1022 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 3 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๔
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17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จานวนที่สารวจทั้งหมด 3714 คน
จานวนทีต่ ้องแก้ไข 3 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่าจานวนที่สารวจทั้งหมด 334 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 11 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับ การฝึกอบรมด้านอาชีพ
จานวนที่สารวจทั้งหมด 11 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 0 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
จานวนที่สารวจทั้งหมด 23447 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 66 คน
จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๕
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จากผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษาจานวน 5 ตัวชีว้ ัด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแล้ว พบว่าโดยภาพรวม มีตัวชี้วัดทีผ่ ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข
ปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลง
วันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ จานวนที่สารวจทั้งหมด 22507 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 317 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ จานวนที่สารวจทั้งหมด 7659 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 772 คน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จานวนที่สารวจทั้งหมด
14101 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไข 908 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 630 ครัวเรือน จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

จากผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 หมวดที่ 4 รายได้ จานวน 4 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่าโดยภาพรวม ไม่มีตัวชี้วัดใดผ่านเกณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย คนไทยประพฤติดี มี 6 ตัวชี้วดั
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) จานวนที่สารวจทั้งหมด 38546 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 2,616 คน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จานวนที่สารวจทั้งหมด 38546 คน จานวนที่ต้องแก้ไข 2,900 คน
จานวนที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๗

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวนที่สารวจทั้งหมด 36964 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 1148 คน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ จานวนที่สารวจทั้งหมด 8207 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 8 คน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐจานวนที่สารวจทั้งหมด 490 คน
จานวนที่ต้องแก้ไข 2 คน จานวน ที่ต้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

๒๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน จานวนที่สารวจทั้งหมด 14101 ครัวเรือน
จานวนที่ต้องแก้ไข 253 ครัวเรือน
จานวนทีต่ ้องแก้ไขแยกตามเทศบาลฯ ดังนี้

จากผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย จานวน 6 ตัวชี้วัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่าโดยภาพรวม ไม่มีตัวชี้วัดใดผ่านเกณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็น
หน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
4.2 ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปรียบเทียบ ปี ๒๕๕๗ - 2558
หมวดที่ 1 สุขภาพดี คนไทยมีสุขภาพอนามัยดี มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

จ้ำนวนทังหมด

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
3. เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
5. คนในครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพือ่ บ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้น อย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขนไป
ึ ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปีเพือ่ คัดกรองควำมเสีย่ งฯ
7. คนอำยุ 6 ปีขนไป
ึ ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นำที

338 คน
4,885 คน
246 คน
13,913 คร.
13,913 คร.
25,134 คน
39,228 คน

4
7
85
221
484
830
471

จ้ำนวนทังหมด
208
4,434
152
14,101
14,101
24,163
36,964

คน
คน
คน
คร.
คร.
คน
คน

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลพืนฐำน ปี 2558

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

4
2
35
402
466
425
122

ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 กับ ปี 2558 ในหมวดที่ 1 จานวน 7 ตัวชี้วัด
พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 1 ตัวชีว้ ัด คือตัวชี้วัดที่. 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
๒๙

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย

คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี 8 ตัวชี้วัด

จ้ำนวนทังหมด

หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบา้ นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีควำมมัน่ คงในทีอ่ ยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
13,913 คร.
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
13,913 คร.
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
13,913 คร.
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด ถูกสุขลักษณะ 13,913 คร.
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13,913 คร.
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัตภิ ัยอย่ำงถูกวิธี
13,913 คร.
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13,913 คร.
15. ครอบครัวมีควำมอบอุน่
13,913 คร.

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลพืนฐำน ปี 2558

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

147
71
81
49
239
92
28
32

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

จ้ำนวนทังหมด

73
63
42
121
1,145
157
54
66

14,101
14,101
14,101
14,101
14,101
14,101
14,101
14,101

คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.
คร.

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 กับ ปี 2558 ในหมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย จานวน
8 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มผี ลการพัฒนาลดลง 3 ตัวชี้วดั คือตัวชี้วัดที่. 8,9,10
หมวดที่ 3 ฝักไฝ่การศึกษา คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม มี 5 ตัวชี้วัด

จ้ำนวนทังหมด

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
16. เด็กอำยุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
1,083 คน
17. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
3,877 คน
18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
330 คน
19. เด็กจบกำรศึกษำบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับ กำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
11 คน
20. คนอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
25,862 คน

10
11
11
7
99

จ้ำนวนทังหมด
1,022
3,714
334
11
23,447

คน
คน
คน
คน
คน

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลพืนฐำน ปี 2558

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

3
3
11
66

ดีขนึ
ดีขนึ
คงที่
ดีขนึ
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 กับ ปี 2558 ในหมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา
จานวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาดีขึ้น 4 ตัวชี้วัด และคงที่ 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่. 18. เด็กจบชั้น
ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

๓๐

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า

คนไทยมีงานทาและมีรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

จ้ำนวนทังหมด

หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอำชีพและมีรำยได้
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้
23. คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลีย่ ไม่น้อยกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
24. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน

24,357 คน 636
7,607 คน 1,031
13,913 คร. 856
13,913 คร. 1,277

จ้ำนวนทังหมด
22,507
7,659
14,101
14,101

คน
คน
คร.
คร.

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลพืนฐำน ปี 2558

ไม่ ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

317
772
908
630

ดีขนึ
ดีขนึ
ลดลง
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 กับ ปี 2558 ในหมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า จานวน
4 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มผี ลการพัฒนาลดลง 1 ตัวชีว้ ัด คือ ตัวชี้วัดที่. 23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม

คนไทยประพฤติดี มี 6 ตัวชี้วัด

จ้ำนวนทังหมด

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดแี ละมีคณุ ธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรำ (ยกเว้นกำรดืม่ เป็นครังครำวฯ)
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27. คนอำยุ 6 ปีขนไป
ึ ปฏิบัตกิ จิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
28. คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ
29. คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่ ้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน

41,112 คน
41,112 คน
39,228 คน
8,101 คน
489 คน
13,913 คร.

2,842
2,850
2,412
17
6
580

จ้ำนวนทังหมด
38,546
38,546
36,964
8,207
490
14,101

คน
คน
คน
คน
คน
คร.

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ตัวชีวัดข้อมูลพืนฐำน ปี 2558

ไม่ผำ่ นเกณฑ์

ผลกำรจัดเก็บปี2557 ผลกำรจัดเก็บปี2558
ผลกำรพัฒนำ

2,616
2,900
1,148
8
2
253

คงที่
คงที่
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 กับ ปี 2558 ในหมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยม
จานวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาดีขึ้น 4 ตัวชี้วัด และคงที่ 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 25 คนใน
ครัวเรือนไม่ดื่มสุรา และตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
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4.3 ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขของคนอุทัยธานีในเขตเมือง
จากผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของจังหวัดอุทัยธานีในเขตเมือง ปี 2558 จานวนประชากร 38,546 คน
๑๔,๑๐๑ ครัวเรือน จาก ชุมชน ๑๑๑ ชุมชน อปท. ๑๐ แห่ง ๗ อาเภอ พบว่า 30 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์
จานวน 1 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมายคือ ตัวชี้วดั ที่19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรนาไปกาหนดเป้าหมายในการวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นตามเกณฑ์ชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2558
ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงลาดับจากมากไปน้อย
จานวนราษฎร 38,546 คน จานวนครัวเรือน ๑๔,๑๐๑ ครัวเรือน
จานวนชุมชน ๑๑๑ ชุมชน ๑๐ แห่ง ๗ อาเภอ
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงลาดับจากมากไปน้อย
สารวจทั้งหมด
จานวน ร้อยละ
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
152 คน
35 คน 23.03
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึน้ ไป มีอาชีพและมีรายได้
7,659 คน
772 คน 10.08
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
38,546 คน
2,900 คน 7.52
25. คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)
38,546 คน
2,616 คน 6.79
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
14,101 คร.
908 คร. 6.44
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
14,101 คร.
630 คร. 4.47
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
14,101 คร.
466 คร. 3.30
18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า
334 คน
11 คน 3.29
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
36,964 คน
1,148 คน 3.11
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
14,101 คร.
402 คร. 2.85
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม
208 คน
4 คน 1.92
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
14,101 คร.
253 คร. 1.79
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
24,163 คน
425 คน 1.76
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
14,101 คร.
239 คร. 1.69
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้
22,507 คน
317 คน 1.41
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
14,101 คร.
147 คร. 1.04
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยั อย่างถูกวิธี
14,101 คร.
92 คร. 0.65
10. ครัวเรือนมีน้าใช้พียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
14,101 คร.
81 คร. 0.57
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
14,101 คร.
71 คร. 0.50
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
490 คน
2 คน 0.41
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
14,101 คร.
49 คร. 0.35
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
36,964 คน 122
คน 0.33
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
1,022 คน
3 คน 0.29
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้
23,447 คน
66 คน 0.28
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น
14,101 คร.
32 คร. 0.23
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14,101 คร.
28 คร. 0.20
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
8,207 คน
8 คน 0.10
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
3,714 คน
3 คน 0.08
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
4,434 คน
2 คน 0.05
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา
11 คน
- คน
-
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
ความหมายและทีม่ าของข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) คือ ข้อมูลในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและ
สภาพปัญหาของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและ
อนามัย ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจาทุก 2 ปี
คาว่า “กชช. 2ค” มักเป็นคาถามสาหรับนักพัฒนารุ่นหลังว่า มีความหมายอย่างไร
“กชช. 2ค” เป็นหนึ่งในรหัสของชุดข้อมูลที่นักพัฒนาชนบท อาทิ นายโฆสิต ปันเปี่ยมรัษฏ์ และ ดร.ธเนตร
นรภูมิพิพัชน์ ที่ได้ริ่เริมจัดทาข้อมูลพื้นฐานระดับต่างๆ ขึ้น โดยนาคาว่า “กชช.” มาจาก “คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ” ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูล ดังนี้
กชช. 2ก หมายถึง “รายชื่อทาเนียบหมู่บ้านยากจนจานวน 12,555 หมู่บ้าน ที่ได้ประกาศไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5”
กชช. 2ข หมายถึง “ข้อมูลระดับอาเภอ ปี 2526 และ 2528 ขณะนี้ไม่มีการจัดทา”
กชช. 2ค หมายถึง “ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน” ดังนั้น คาวา “กชช. 2ค” จึงไม่
มีความหมายโดยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากคาว่า “จปฐ.” ซึ่งเป็น คาย่อของ “ความจาเป็นพื้นฐาน”

หลักการของข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลที่ต้องดาเนินการจัดเก็บทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน
2530 โดยการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์จากผู้นาท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ตามลาดับ

วัตถุประสงค์ของข้อมูล กชช.2ค
1. เพื่อใช้ข้อมูล กชช. 2ค เป็นเครื่องมือในการสารวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านทั่วประเทศ สาหรับการวางแผน การกาหนดนโยบายและเป็นข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาโดย
ส่วนรวม
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาชนบท
3. เพื่อใช้ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน จากข้อมูล กชช. 2ค กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการ
พัฒนาของแต่ละจังหวัด อาเภอ และตาบล
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5.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค) ปี 2558
ตารางแสดงสภาพปัญหาจาแนกตามตัวชี้วัด จากข้อมูล กชช.2ค ระดับจังหวัด
จานวนประชากร 201,511 คน จานวนครัวเรือน 69,612 ครัวเรือน ใน 590 หมู่บ้าน 63 ตาบล 8 อาเภอ
มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง = หมู่บ้าน อันดับสอง = 28 หมู่บ้าน อันดับสาม = 562 หมู่บา้ น
อาเภอห้วยคต

อาเภอลานสัก

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

สภาพปัญหาจาแนกตามตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมูบ่ ้าน.ต้องแก้ไขรวม

1.โครงสร้างพื้นฐาน

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ

จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
โครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ถนน
2. นาดืม่
3. นาใช้
4. นาเพือ่ การเกษตร
5. ไฟฟ้า
6. การมีทดี่ นิ ทากิน
7. การติดต่อสือ่ สาร

53
8
10
38
9213
50

4

5

1 1
27 2
2
39 20
3-

11
1452
34
12

12

2

12 -

-

12
431 26
31
2

7
2
2

13 8
1-

3
1
9
1
14
1

41

อาเภอลานสัก

อาเภอห้วยคต

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

สภาพปัญหาจาแนกตามตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมูบ่ ้าน.ต้องแก้ไขรวม

จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 1.โครงสร้างพื้นฐาน จานวน 7 ตัวชี้วัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 การมีที่ดินทากิน จาก
590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 213 หมู่บ้าน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาค
ส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัด
อุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

2

4
5
1
8
1

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ

จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
8. การมีงานทา
9. การทางานในสถานประกอบการ
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาเกษตรอืน่ ๆ
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14.การได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

25
24
34
27
22
24

7
6
4
4
6
2-

1
3
6
1
6

5
5
11
4
1
11-

42
7
3
2
-

1
53
3
-

2
22
2
1-

2
1
-

1

จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จานวน 7 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดทีม่ ีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10. ผลผลิตจากการ
ทานา จาก 590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 34 หมู่บ้าน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชน
และทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่ง
จังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557

๓๔

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

อาเภอห้วยคต

อาเภอลานสัก

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

สภาพปัญหาจาแนกตามตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมูบ่ า้ น.ต้องแก้ไ ขรวม

3.สุขภาวะและอนามัย

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ

จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
สุขภาวะและอนามัย
15. ความปลอดภัยในการทางาน
16. การป้องกันโรคติดต่อ
17. การกีฬา

4
2
263

11136 27 10

40

116 106

2
2

26

อาเภอลานสัก

อาเภอห้วยคต

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

ตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมู่บา้ น.ต้องแก้ไขรวม

จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 3.สุขภาวะและอนามัย จานวน 3 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดทีม่ ีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 17. การกีฬา จาก
590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 263 หมู่บ้าน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุก
ภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัด
อุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
4.ความรู้และการศึกษา

3

18

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ

จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
ความรูแ้ ละการศึกษา
18. การได้รับการศึกษา
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
20. ระดับการศึกษาของประชาชน

364
13
5-

52 39
1 2
-

38
5
2

87 17 110
141-

2

อาเภอลานสัก

อาเภอห้วยคต

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

สภาพปัญหาจาแนกตามตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมูบ่ ้ าน.ต้องแก้ไขรวม

จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 4.ความรู้และการศึกษา จานวน 3 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดทีม่ ีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 18. การได้รับ
การศึกษา จาก 590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 364 หมู่บ้าน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
5.การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

1

19

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ

จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
21. การเรียนรู้โดยชุมชน
22. การได้รับความคุม้ ครองทางสังคม
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
24. การรวมกลุม่ ของชุมชน
25. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

254
410
23
293

๓๕

31 18
1
1243 26

29
1
2
7
55

30 13 113
214
4
184 13
52

-

6

6
5
14

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

อาเภอห้วยคต

อาเภอลานสัก

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

ตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมู่บา้ น.ต้องแก้ไขรวม

จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 5.การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
จานวน 5 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุด
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 25. การเข้าถึงแหล่งทุน จาก 590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 293 หมู่บ้าน
ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ

จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
26. คุณภาพดิน
27. คุณภาพนา
28. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
29. การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
30. การจัดการสภาพสิง่ แวดล้อม

65
71
915 11

7
12

4
9
-

2

11

94
2

8
2

1
1

1
1

23
27
8
4
2-

5
9
4 12
192

อาเภอห้วยคต

อาเภอลานสัก

อาเภอบ้านไร่

หนองขาหย่ าง

อาเภอหนองฉาง

อาเภอสว่างฯ

อาเภอทัพทัน

สภาพปัญหาจาแนกตามตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)

อาเภอเมืองฯ

หมู่บา้ น.ต้องแก้ไขรวม

จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่
27. คุณภาพน้า จาก 590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 71 หมู่บ้าน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
7.ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

จานวนหมูบ่ ้านแยกรายอาเภอ
จังหวัดอุทยั ธานี ปี 255๘
ความเสีย่ งของชุมชนและภัยพิบตั ิ
- - - 31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
4
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
14 4 1 3 1 1 33. ความปลอดภัยจากความเสีย่ งในชุมชน
3 1- - - 2
จากผลการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค ปี 2558 หมวดที่ 7.ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ
จานวน 3 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ จาก 590 หมู่บ้าน มีปัญหามาก ถึง 14 หมู่บ้าน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้
เป็นหน้าที่ของประชาชนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557

๓๖

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

5.2 คุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านเปรียบเทียบ ปี 2556 กับ ปี 2558
1.โครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

ผลการพัฒนา

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

30

5.09

53

8.98

ลดลง

2
5
23
2
247
1

0.34
0.85
3.9
0.34
41.94
0.17

8
10
38
9
213
50

1.36
1.69
6.44
1.53
36.1
8.47

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ดีขนึ
ลดลง

โครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ถนน
2. นาดืม่
3. นาใช้
4. นาเพือ่ การเกษตร
5. ไฟฟ้า
6. การมีทดี่ นิ ทากิน
7. การติดต่อสือ่ สาร

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558
หมวดที่ 1.โครงสร้างพื้นฐาน จานวน 7 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 6 ตัวชี้วัด และมีผลการ
พัฒนาดีขึ้น 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่. 6. การมีที่ดินทากิน
2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

20
35
12
31
47
4
1

3.4
5.94
2.04
5.26
7.98
0.68
0.17

25
24
34
27
22
2
4

4.24
4.07
5.76
4.58
3.73
0.34
0.68

สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
8. การมีงานทา
9. การทางานในสถานประกอบการ
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาเกษตรอืน่ ๆ
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14.การได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

ผลการพัฒนา
ลดลง
ดีขนึ
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ดีขนึ
ลดลง

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558
หมวดที่ 2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จานวน 7 ตัวชี้วดั พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 3 ตัวชี้วัด
คือตัวชี้วัดที่. 8,10,14. และมีผลการพัฒนาดีขึ้น 4 ตัวชี้วดั คือตัวชี้วัดที่. 9,11,12,13
3.สุขภาวะและอนามัย
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

3
1
166

0.51
0.17
28.18

4
2
263

0.68
0.34
44.58

สุขภาวะและอนามัย
15. ความปลอดภัยในการทางาน
16. การป้องกันโรคติดต่อ
17. การกีฬา

ผลการพัฒนา

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558
หมวดที่ 3.สุขภาวะและอนามัย จานวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลงทั้ง 3 ตัวชี้วัด

๓๗

ลดลง
ลดลง
ลดลง

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

4.ความรู้และการศึกษา
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

240
10
5

40.75
1.7
0.85

364
13
5

61.69
2.2
0.85

ความรูแ้ ละการศึกษา
18. การได้รับการศึกษา
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
20. ระดับการศึกษาของประชาชน

ผลการพัฒนา
ลดลง
ลดลง
คงที่

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558 หมวดที่ 4.ความรู้
และการศึกษา จานวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 2 ตัวชีว้ ัด คือตัวชี้วัดที่. 18,19.
5.การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
21. การเรียนรู้โดยชุมชน
22. การได้รับความคุม้ ครองทางสังคม
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
24. การรวมกลุม่ ของชุมชน
25. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

181
2
9
153

30.73
0.34
1.53
25.98

254
4
10
23
293

43.05
0.68
1.69
3.9
49.66

ผลการพัฒนา
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558 หมวดที่ 5.การมีส่วน
ร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลงทั้ง 5 ตัวชี้วัด
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

97
64
12
27
10

16.47
10.87
2.04
4.58
1.7

65
71
9
15
11

11.02
12.03
1.53
2.54
1.86

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
26. คุณภาพดิน
27. คุณภาพนา
28. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
29. การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
30. การจัดการสภาพสิง่ แวดล้อม

ผลการพัฒนา
ดีขนึ
ลดลง
ดีขนึ
ดีขนึ
ลดลง

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558 หมวดที่ 6.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 2 ตัวชีว้ ัด
คือตัวชี้วัดที่. 27,30.
7.ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ
สภาพปัญหาเปรียบเทียบตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน( กชช 2ค)
หมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งตามตัวชีวัด

ผลการจัดเก็บปี 2556

ผลการจัดเก็บปี 2558

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

จานวนหมู่บา้ น

ร้อยละ

1
10
1

0.17
1.7
0.17

14
3

2.37
0.51

ความเสีย่ งของชุมชนและภัยพิบตั ิ
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
33. ความปลอดภัยจากความเสีย่ งในชุมชน

ผลการพัฒนา
ดีขนึ
ลดลง
ลดลง

จากการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(กชช 2ค) ปี 2556 กับ ปี 2558 หมวดที่ 7.ความเสี่ยง
ของชุมชนและภัยพิบัติจานวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการพัฒนาลดลง 2 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่. 32,33.
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5.3 สภาพปัญหาระดับหมู่บ้านที่ควรได้รับการแก้ไข
เรียงจากจานวนหมู่บ้านที่มปี ัญหาจานวนมากไปน้อย
จานวนราษฎร 201,511 คน จานวนครัวเรือน 69,612 ครัวเรือน ใน 590 หมู่บ้าน
มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึง่ = หมู่บ้าน อันดับสอง = 28 หมู่บ้าน อันดับสาม = 562 หมู่บ้าน
ลาดับปัญหา
ดัชนี้วัด (ลาดับ)
หมู่บ้านที่มปี ัญหา
จานวน
ร้อยละ
1
การได้รับการศึกษา ( 18)
364
61.69
2
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ( 25)
293
49.66
3
การกีฬา ( 17)
263
44.58
4
การเรียนรู้โดยชุมชน ( 21)
254
43.05
5
การมีที่ดินทากิน ( 6)
213
36.10
6
คุณภาพน้า ( 27)
71
12.03
7
คุณภาพดิน ( 26)
65
11.02
8
ถนน ( 1)
53
8.98
9
การติดต่อสื่อสาร ( 7)
50
8.47
10
น้าเพื่อการเกษตร ( 4)
38
6.44
11
ผลผลิตจากการทานา ( 10)
34
5.76
12
ผลผลิตจากการทาไร่ ( 11)
27
4.58
13
การมีงานทา ( 8)
25
4.24
14
การทางานในสถานประกอบการ ( 9)
24
4.07
15
การรวมกลุ่มของชุมชน ( 24)
23
3.90
16
ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่นๆ ( 12)
22
3.73
17
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ( 29)
15
2.54
18
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ( 32)
14
2.37
19
อัตราการเรียนต่อของประชาชน ( 19)
13
2.20
20
การจัดการสภาพสิง่ แวดล้อม ( 30)
11
1.86
21
น้าใช้ ( 3)
10
1.69
22
การมีส่วนร่วมของชุมชน ( 23)
10
1.69
23
ไฟฟ้า ( 5)
9
1.53
24
การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น ( 28)
9
1.53
25
น้าดื่ม ( 2)
8
1.36
26
ระดับการศึกษาของประชาชน ( 20)
5
0.85
27
ความปลอดภัยในการทางาน ( 15)
4
0.68
28
การได้รับความคุ้มครองทางสังคม ( 22)
4
0.68
29
การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว ( 14)
4
0.68
30
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ( 33)
3
0.51
31
การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ( 13)
2
0.34
32
การป้องกันโรคติดต่อ ( 16)
2
0.34
33
ความปลอดภัยจากยาเสพติด ( 31)
-
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5.4 การนาข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล (กชช 2ค) ไปใช้ประโยชน์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกาหนดนโยบาย อนุมัติ
โครงการและติดตามประเมินผล จังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล กชช.2ค จังหวัดอุทัยธานี (ตามคาสั่ง
จังหวัดอุทัยธานี ที่ 5902/2557) ได้ประชุมพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2558 และได้มอบแผ่นซีดี -รอมผลการจัดเก็ บข้อ มูล จปฐ.ข้อ มูลพื้ นฐาน และข้ อมูล กชช.2ค ปี 2558
ภาพรวมของจังหวัดอุทัยธานีในเขตเมืองและเขตชนบท ภาพรวมเป็นรายอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ให้คณะทางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การกาหนดนโยบาย
อนุมัติโครงการและติดตามประเมินผลต่อไป
2) การมอบหมายให้หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วมในการยกระดับและแก้ไขปั ญหาตามตัวชี้วัดที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ จปฐ. โดยแยกเป็นรายหมวดและตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 5902/2557)
3) ดาเนินโครงการนาเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 พร้อมทั้งจัดทารายงานคุณภาพชีวิตประชาชนอุทัยธานีในเขตชนบท
(จากข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2ค ปี 2558) เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
4) จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน และรายงานคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ จานวน 8 อาเภอ และจัดทา
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
กชช.2ค ปี 2558
5) การใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 กับโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดอุทัยธานีใช้ข้อมูล จปฐ. ปี 2557 ข้อ 23 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
30,000 บาท/คน/ปี จานวน 217 ครัวเรือน เป้าหมายลดลงร้อยละ 89 (คงเหลือ จานวน 43 ครัวเรือน) ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผลโครงการในแต่ละปีว่า กิจกรรม (โครงการต่างๆ) ที่ลงไปในพื้นที่
เป้าหมาย ได้ช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง
6) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 ผ่านรายการวิทยุรายการ “เรือ่ งเล่าชาวพัฒนา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 934
สานักงานพัฒนาภาคหน่วย 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดอุทัยธานี และนาเสนอ
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ( http://uthaithani.cdd.go.th )
7) การให้บริการข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ 8 อาเภอ
ณ ที่ว่าการอาเภอทุกแห่ง
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5.5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชนบท ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) คื อ ข้ อ มู ล ในระดั บ
ครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็นของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่า คน
ควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและสามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ข้อมูลในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
ชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่จัดเก็ บทุกหมู่บ้านใน
ชนบทเป็นประจาทุก 2 ปี การที่จะนาข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน
ให้เป็นผลสาเร็จได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ประชาชน และองค์กรภาคเอกชน จะต้องมีบทบาท ดังนี้
 บทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดี
2. สามารถเชื่อมโยงแนวความคิด จปฐ. นี้เข้ากับการพัฒนาชุมชน
3. จะต้องมีความเข้าใจว่าข้อมูล จปฐ. นี้ไม่ใช่ของหน่วยงาน/กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เป็นของประชาชน จึง จาเป็นที่
จะต้องช่วยกันพัฒนา สนับสนุนชาวบ้านทุกเรื่องตาม จปฐ. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
4. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แล้ว จะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ใน
ระดับพื้นที่จะต้องถ่ายทอดเรื่อง จปฐ. ให้ประชาชนได้ จนกระทั่งประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวคิด จปฐ.
5. เมื่อประชาชนจัดทาแผนชุมชน เจ้าหน้าที่จะต้องให้การสนับสนุน กระตุ้นให้มีการนาข้อมูล จปฐ. มาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต/หมู่บ้าน/ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา/กาหนดนโยบาย/แนวทางปฏิ บัติ อนุมัติโครงการ และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. ควรมีการประชุมเจ้าหน้าที่ร่วมกันทุกกระทรวง ทบวง กรมอย่างต่อเนื่อง และมีการฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนาข้อมูล จปฐ.ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งให้เกิดการบูรณาการพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
8. หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
9. เจ้าหน้าที่ตระหนัก และให้ความสาคัญเกี่ยวกับข้อมูล จปฐ. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 บทบาทขององค์กรภาคประชาชน
ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ, อาสาพัฒนาชุมชน,
กลุ่มเยาวชน, กลุ่ม
อาชีพ, อสม. ฯลฯ
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต/หมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิในหมู่บ้านตนเองได้
2. เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว จะต้องถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจไปยังประชาชน/หมู่บ้านอื่นๆ ได้
3. นาผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค
มาวางแผนพัฒนาครัวเรือน/หมู่บา้ น/ชุมชน แล้วปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง
4. มีการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยการสารวจข้อมูล จปฐ. ซ้าทุกปี และ กชช.2ค ซ้าทุก 2 ปี จะทา
ให้ทราบว่าระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
 บทบาทขององค์กรภาคเอกชน
1. ใช้ข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค ในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
2. ควรให้การช่วยเหลือในด้านอาสาสมัครในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ภาคธุรกิจควรมีการคืนกาไรให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
4. ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์แนวความคิดเรื่อง จปฐ./กชช.2ค
5. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ กาลังคน รวมทั้งด้านวิชาการ ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

๔๑

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

ภาคผนวก

๔๒

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

คาสั่งจังหวัดอุทัยธานี
ที่ ๕๙๐๐/๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดเป็นนโยบายของกระทรวง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช ๒ค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและการ
วางแผนพัฒนาในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยดาเนินการตามแนวทาง
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ตามห้วงเวลาที่กาหนด
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ปี ๒๕๕5 - ๒๕๕๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึง แต่งตั้งคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘
ระดับจังหวัด ดังนี้
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายปกครองและความมั่นคง
หัวหน้าคณะทางาน
๒. ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๓. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๔. คลังจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๖. หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๗. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ คณะทางาน
๘. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ คณะทางาน
๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๐. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด คณะทางาน
๑๑. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๒. วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๓. ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๕. อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๔๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

๑๖. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี คณะทางาน
๑๗. พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๘. แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๑๙. ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๐. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๑. เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๒. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๓. สถิติจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๔. ประมงจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๕. สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๖. ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๗. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๑๕ สานักงานพัฒนาภาค ๑
คณะทางาน
๒๘. ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๒๙ หัวหน้าสถานีวิทยุ ๙๓๔ สานักงานพัฒนาภาค ๑
คณะทางาน
๓๐. ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๓๑. นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
คณะทางาน
๓2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๓3. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๓4. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางาน
๓5. พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
คณะทางานและเลขานุการ
๓6. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
๑. บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘
ที่คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน(พชช.)กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ดาเนินการประชุมชี้แจงหรือฝึกอบรมกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของข้อมูล และสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีคณ
ุ ภาพ
๓. ติดตามตรวจสอบและให้คาแนะนาในการจัดเก็บข้อมูล ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและ มีคณ
ุ ภาพ
๔. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสาคัญอย่างทั่วถึง
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๔
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คาสั่งจังหวัดอุทัยธานี
ที่ ๕๙๐๒/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามผลและรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดเป็นนโยบายของกระทรวง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช ๒ค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและการ
วางแผนพัฒนาในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยดาเนินการตามแนวทาง
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ตามห้วงเวลาที่กาหนด
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ปี ๒๕๕5 - ๒๕๕๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึง แต่งตั้งคณะทางานติดตามผลและ
รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คณะทำงำนติดตำมผลและรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบด้วย
๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่ต่ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
๑.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
๑.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
๑.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
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๑.๕ ตัวชีว้ ัดที่ ๕ คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
๑.๖ ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
๑.๗ ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
๑.๘ ตัวชี้วัดที่ ๘ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร
หน่วยงานหลัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
๑.๙ ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
หน่วยงานหลัก
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
หน่วยงานหลัก
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี /ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี /
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ สานักงานพัฒนาภาค ๑ /
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี / ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี /ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
หน่วยงานหลัก
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี /ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
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๑.๑๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
หน่วยงานหลัก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี/ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/ผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน่วยงานหลัก
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี
1.15 ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ครัวเรือนมีความอบอุ่น
หน่วยงานหลัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ ๓-๕ ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัย
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑/
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
หน่วยงานร่วม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑/
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๘ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑/
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
๑.๑๙ ตัวชี้วัดที่ ๑๙ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงาน
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒๐ ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้
๔๗
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หน่วยงานหลัก

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม มีอาชีพและรายได้
หน่วยงานหลัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี/
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี/อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี/
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/เกษตรจังหวัดอุทัยธานี/
ประมงจังหวัดอุทัยธานี/ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี/
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ สานักงานพัฒนาภาค ๑ /
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี /สถิติจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ คนอายุมากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
หน่วยงานหลัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี/
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี /พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี/
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี /เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี /ประมงจังหวัดอุทัยธานี/
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี / สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี/สถิติจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
หน่วยงานหลัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี/
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี/อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/เกษตรจังหวัดอุทัยธานี/
ประมงจังหวัดอุทัยธานี / ปศุสตั ว์จังหวัดอุทัยธานี/
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/สถิติจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒๔ ตัวชี้วดั ที่ ๒๔ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หน่วยงานหลัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี/
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี /พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี/
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี / สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี /
ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดอุทัยธานี/
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒๕ ตัวชี้วัดที่ ๒๕
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา(ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)
๔๘

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนอู่ไทย ปี 255๘

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
๑.๒๖ ตัวชีว้ ัดที่ ๒๖
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
๑.๒๗ ตัวชี้วัดที่ ๒๗
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
๑.๒๘ ตัวชี้วัดที่ ๒๘
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
๑.๒๙ ตัวชี้วัดที่ ๒๙
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
๑.๓๐ ตัวชีว้ ัดที่ ๓๐
หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี/ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี / ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
คนอายุ๖ปีขึ้นไปทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา สัปดาห์ละ ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี / ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุทัยธานี/ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี/
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี/
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี/ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี / วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี/
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี/ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๑๕ สานักงานพัฒนาภาค ๑

๒. คณะทำงำนติดตำมผลและรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ ค) ประกอบด้วย
๒.๑ ตัวชีว้ ัดที่ ๑ ถนน
หน่วยงานหลัก
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงานร่วม
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ สานักงานพัฒนาภาค ๑

๔๙
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2.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ น้าดื่ม
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
2.๓ ตัวชีว้ ัดที่ ๓ น้าใช้
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม

ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี /นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
2.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ น้าเพื่อการเกษตร
หน่วยงานหลัก
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
2.๕ ตัวชี้วัดที่ ๕ ไฟฟ้า
หน่วยงานหลัก
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2.๖ ตัวชีว้ ัดที่ ๖ การติดต่อสื่อสาร
หน่วยงานหลัก
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
หัวหน้าสถานีวิทยุ ๙๓๔ สนภ.๑ ฯ
2.๗ ตัวชีว้ ัดที่ ๗ การมีที่ดินทากิน
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี/ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
๒.8 ตัวชีว้ ัดที่ ๘ การมีงานทา
หน่วยงานหลัก
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี /พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๒.9 ตัวชี้วัดที่ ๙ การทางานในสถานประกอบการ
หน่วยงานหลัก
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี / พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๒.10 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ผลผลิตจากการทานา
หน่วยงานหลัก
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี /พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๒.11 ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ผลผลิตจากการทาไร่
หน่วยงานหลัก
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี /พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๒.12 ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ผลผลิตจากการทาการเกษตรอื่น ๆ
หน่วยงานหลัก
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
๕๐
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หน่วยงานร่วม
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี /พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๒.13 ตัวชี้วัดที่ ๑๓ การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หน่วยงานหลัก
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
๒.14 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานหลัก
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
2.15 ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ความปลอดภัยในการทางาน
หน่วยงานหลัก
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี /อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
2.16 ตัวชี้วัดที่ ๑๖ การป้องกันโรคติดต่อ
หน่วยงานหลัก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2.17 ตัวชี้วัดที่ ๑๗ การกีฬา
หน่วยงานหลัก
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2.18 ตัวชี้วัดที่ ๑๘ การได้รับการศึกษา
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
2.19 ตัวชี้วัดที่ ๑๙ อัตราการเรียนต่อของประชาชน
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานีสถิติจังหวัดอุทัยธานี
2.20 ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับการศึกษาของประชากร
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ /
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี/สถิติจังหวัดอุทัยธานี
2.21 ตัวชี้วัดที่ ๒๑ การเรียนรู้โดยชุมชน
หน่วยงานหลัก
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี/สถิติจังหวัดอุทัยธานี
๕๑
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2.22 ตัวชี้วัดที่ ๒๒
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
2.23 ตัวชี้วัดที่ ๒๓
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
2.24 ตัวชี้วัดที่ ๒๔
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
2.25 ตัวชี้วัดที่ ๒๕
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
2.26 ตัวชีว้ ัดที่ ๒๖
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม

การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี /ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี/สถิติจังหวัดอุทัยธานี
การรวมกลุ่มของชุมชน
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
คลังจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี /เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
คุณภาพของดิน
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี /นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี/ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2.27 ตัวชี้วัดที่ ๒๗
คุณภาพน้า
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี /นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี/ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2.28 ตัวชี้วัดที่ ๒๘
การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หน่วยงานร่วม
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ สานักงานพัฒนาภาค ๑
2.29 ตัวชี้วัดที่ ๒๙
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หน่วยงานหลัก
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.30 ตัวชี้วัดที่ ๓๐ การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
2.31 ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ความปลอดภัยจากยาเสพติด
หน่วยงานหลัก
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
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2.32 ตัวชี้วัดที่ ๓๒ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
หน่วยงานหลัก
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี/ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
สานักงานพัฒนาภาค ๑
2.33 ตัวชี้วัดที่ ๓๓ ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
หน่วยงานหลัก
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานร่วม
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี /ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
มีหน้ำที่

๑) ชี้แจงทาความเข้าใจในประเด็นข้อคาถามตามตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) ตามแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) ที่รับผิดชอบในระดับจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดใน
แต่ละระดับ ทาความเข้าใจในประเด็นข้อคาถาม ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
กชช.๒ ค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๒) ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) ที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดและมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่ละระดับ กาชับ
ให้ความสาคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ
๓) ประสานการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามตัวชีว้ ัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) ที่รับผิดชอบทั้งที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดในแต่ละระดับ ดาเนินการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค
ในการวางแผนโครงการกิจกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔) อื่นๆ ตามที่คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค ระดับ
จังหวัด มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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