ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2564
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเร ือนทีแ
่ สดงถึงสภาพความจาเป็นพื้นฐานของคนใน
ครัวเร ือนในด้ านต่ างๆ เกี่ ยวกั บคุณภาพชีว ิตที่ได้ กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีว ิตในแต่ ละ
เรอื่ งอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลทีแ
่ สดงถึงลักษณะของสังคมไทยทีพ
่ ึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่าของเครอื่ งชีว้ ัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ากว่าระดับไหนในช่วงระยะ
เวลาหนึ่งๆ และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีว ิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึง
หมู่บ้าน/ชุ มชนอยู่ในระดั บใด มีปัญหาที่จะต้ องแก้ ไขในเรอื่ งใดบ้าง เป็นการส่ งเสร ิมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาประเทศ
หลักการของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ใช้เครอื่ งชี้วัด ความจาเป็ น พื้ น ฐานเป็ น เครอื่ งมื อ ของกระบวนการเร ียนรู ข้ องประชาชนในหมู่ บ้า น/ชุ ม ชน
เพื่ อให้ ประชาชนในหมู่ บ้า น/ชุ ม ชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ของตนเองและหมู่ บ้าน/ชุ มชนว่ าบรรลุ ต ามเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐานแล้วหร ือไม่
ส่งเสรมให้
ิ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการความจาเป็นพื้นฐาน นับตั้งแต่การ
กาหนดปัญหาความต้องการที่แท้จร ิงของชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา
ใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐานเป็น แนวทางในการคัด เลือกโครงการ กิ จกรรมต่ างๆ ให้ สอดคล้องกั บสภาพ
ปัญหาทีแ
่ ท้จรงของหมู
ิ
่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรทีม
่ ีอยู่อย่างจากัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มี
การประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
"เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีว ิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวให้มีคุณภาพชีว ิตทีด
่ ี
อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน โดยมีเครอื่ งชีว้ ัดความจาเป็นพื้นฐานเป็นเครอื่ งมือ"
แนวคิดและความเป็นมาของข้อมูลความจาเป็นพืน
้ ฐาน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ทีไ่ ด้มีการจัดเก็บโดยประชาชน ด้วยความสนับสนุนของคณะทางานบร ิหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาให้ทราบว่า แต่ละครัวเร ือนมีปัญหาอะไร หมู่บ้าน/
ชุ มชนและตาบลมี ปัญหาอะไร และเมื่อทราบแล้วส่ วนใดสามารถแก้ ปัญหาเองได้ ครัวเร ือนแต่ ละครัวเร ือน และ
คณะกรรมการหมู่ บ้าน/ชุ มชนก็ ต้ อ งช่วยกั นด าเนิ นการแก้ ไข ส่ วนใดที่ไ ม่สามารถด าเนิ นการได้ เองก็ ให้ ขอรับ การ
สนับสนุนบางส่วนหร ือทัง้ หมดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เช่น องค์การบร ิหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล
องค์การบรหารส่
ิ
วนจังหวัด (อบจ.) ส่วนราชการในภูมิภาค (อาเภอ, จังหวัด) ส่วนราชการส่วนกลาง (กรม, กระทรวง)
หรอในระดั
ื
บรัฐบาลต่อไป
ปี 2525 แนวความคิดเกิดขึ้นครัง้ แรก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้กาหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยทีพ
่ ึงประสงค์ในอนาคต โดยกาหนดเป็นเครอื่ งชีว้ ัดความจาเป็น

พื้ น ฐานของคนไทย ซึ่งได้ ข้อ สรุ ป ว่า "การมี คุ ณภาพชีว ต
ิ ที่ดีของคนไทยจะต้ อ งผ่า นเกณฑ์ค วามจาเป็ น พื้ นฐานทุก
ตัวชีว้ ัด"
ปี 2528 คณะรัฐ มนตร ีเห็ น ชอบและอนุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ งหาคม 2528 ให้ มี ก ารด าเนิ น การโครงการปี
รณรงค์คุณภาพชีว ิตและประกาศให้เป็น "ปีรณรงค์คุณภาพชีว ิตของประชาชนในชาติ (ปรช.)" (20 สิงหาคม 2528
- 31 ธันวาคม 2530) โดยใช้เครอื่ งชีว้ ัดความจาเป็นพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตั วชีว้ ัด เป็นเครอื่ งมือที่ใช้วัดคุณภาพชีว ิต
ของคนไทยว่าอย่างน้อยคนไทยควรมีคุณภาพชีว ิตในเรอื่ งอะไรบ้างและควรมีระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ปี 2531 คณะกรรมการพั ฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติ ให้ สานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมอบโครงการปีรณรงค์ให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่ วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงานต่อ ภายใต้ชอ
ื่ งานว่า "งานพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในชนบท (พชช.)"
ปี 2533 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการจัดเก็ บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานเป็น
ประจาทุกปี และมีการปรับปรุงเครอื่ งชีว้ ัด ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2555 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีเครอื่ งชีว้ ัด
5 หมวด 30 ตัวชีว้ ัด
ปี 2560 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเครอื่ งชีว้ ัด
5 หมวด 31 ตัวชีว้ ัด
การกาหนดเครอื่ งชีว้ ัดความจาเป็นพื้นฐาน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน บร ิหารการจัดเก็บโดยคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
ประชาชน (พชช.) ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
เลขานุการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ทุกๆ 5 ปี คณะกรรมการอานวยการฯ (พชช.) จะแต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะทางานปรับปรุงเครอื่ งชี้
วัดคุณภาพชีว ิตของประชาชน ได้ ปรับปรุง หร ือพั ฒนาเครอื่ งชีว้ ัดความจาเป็นพื้ นฐานให้ สอดคล้องกั บแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ที่กาหนดขึ้นใหม่ คณะทางานประกอบด้ วยผู้แทนส่วนราชการต่ างๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยมี
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึง่ จะร่วมกันกาหนดเครอื่ งชีว้ ัด ตัวชีว้ ัด เกณฑ์ชวี้ ัดความจาเป็นพื้นฐาน และ
หน่ วยงานเจ้า ภาพตั ว ชี้วัดความจาเป็ น พื้ น ฐานที่ต้ อ งรับ ผิ ดชอบน าผลการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ไปใช้ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพชีว ิตของประชาชน
ประโยชน์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ประชาชน จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีว ิตของตนเอง และครัวเร ือน และสามารถปรับปรุง
คุ ณภาพชีวต
ิ ให้ ดี ขึ้น ได้ ด้ ว ยตนเอง ตั ว อย่ า งเช่น การดู แลสุ ขภาพอนามั ย ความเป็ น อยู่ และความปลอดภั ย ของ
สมาชิกครัวเรอน
ื ฯลฯ
ประชาชน สามารถเข้ า ถึ งและได้ รบ
ั สวั สดิ ก ารด้ า นต่ า งๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลื อ สนั บ สนุน จาก
ภาครัฐอย่างทันท่วงที เมื่อได้รบ
ั ผลกระทบจากสาธารณภัยหร ือภัยพิบัติ เพราะได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ
ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กร หร ือกลุ่มภายในหมู่บ้าน/ชุมชน จะได้ทราบและมีข้อมูล
สถานการณ์คุณภาพชีว ิตของประชาชน ครัวเร ือน และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้นาไปใช้ในการ
วางแผน กาหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชน

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หร ือภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง จะได้ ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุ ณภาพชีว ต
ิ ของ
ประชาชน ครัวเร ือน ชุ มชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ตลอดจนภาพรวมในระดั บประเทศ เพื่ อนาไปใช้กาหนดนโยบาย
วางแผนปฏิบัติการ กาหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม องค์กร หร ือสถาบันทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปั ญหาได้ อย่างทั่วถึง ทุกพื้ นที่ เขตชนบทหร ือเขตเมือง ทั้งในกรณีปกติ และ
กรณีเร่งด่วน
ภาคเอกชน สามารถนาข้อมูลในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุ มชนขึ้นไป ไปใช้ในการตั ดสิ นใจ และวางแผนทาง
ธุรกิจ ซึง่ จะมีส่วนสนับสนุน ส่งเสร ิมการยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง
เครอื่ งชีว้ ัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เครอื่ งชีว้ ัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ทีใ่ ช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี 5 หมวด 31 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชีว้ ัด
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชีว้ ัด
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชีว้ ัด
หมวดที่ 1 : สุขภาพ มี 7 ตัวชีว้ ัด
ที่

ตัวชีว้ ัด ปี 2560-2564

หน่วย

1

เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป

คน

2

เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

คน

3

เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบ
ั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสร ิมภูมิคุ้มกันโรค

คน

4

ครัวเร ือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ครัวเรอน
ื

5

ครัวเร ือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

ครัวเรอน
ื

6

คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบ
ั การตรวจสุขภาพประจาปี

คน

7

คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

คน

หมวดที่ 2 : สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
ที่

ตัวชีว้ ัด ปี 2560-2564

หน่วย

8

ครัวเร ือนมีความมั่นคงในทีอ
่ ยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

ครัวเรอน
ื

9

ครัวเร ือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบร ิโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อ

ครัวเรอน
ื

วัน
10

ครัวเร ือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

ครัวเรอน
ื

11

ครัวเร ือนมีการจัดบ้านเร ือนเป็นระเบียบเร ียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ครัวเรอน
ื

12

ครัวเร ือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

ครัวเรอน
ื

13

ครัวเร ือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกว ิธี

ครัวเรอน
ื

14

ครัวเร ือนมีความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน

ครัวเรอน
ื

หมวดที่ 3 : การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
ที่

ตัวชีว้ ัด ปี 2560-2564

หน่วย

15

เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รบ
ั บร ิการเลี้ยงดูเตร ียมความพร้อมก่อนวัยเร ียน

คน

16

เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รบ
ั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

คน

17

เด็กจบชัน
้ ม.3 ได้เร ียนต่อชัน
้ ม.4 หร ือเทียบเท่า

คน

18

คนในครัวเร ือนที่จบการศึ กษาภาคบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เร ียนต่อและยังไม่มีงานทา

คน

ได้รบ
ั การฝึกอบรมด้านอาชีพ
19

คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

คน

หมวดที่ 4 : การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชีว้ ัด
ที่

ตัวชีว้ ัด ปี 2560-2564

หน่วย

20

คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้

คน

21

คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

คน

22

รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเร ือนต่อปี

บาท

23

ครัวเร ือนมีการเก็บออมเง ิน

ครัวเรอน
ื

หมวดที่ 5 : ค่านิยม มี 8 ตัวชีว้ ัด
ที่

ตัวชีว้ ัด ปี 2560-2564

หน่วย

24

คนในครัวเร ือนไม่ดื่มสุรา

คน

25

คนในครัวเร ือนไม่สูบบุหร ี่

คน

26

คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้

คน

27

ผู้สูงอายุ ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หร ือภาคเอกชน

คน

28

ผู้พิการ ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หร ือภาคเอกชน

คน

29

ผู้ป่วยโรคเรอื้ รัง ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หร ือภาคเอกชน

คน

30

ครัวเร ือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรอท้
ื องถิ่น

ครัวเรอน
ื

31

ครอบครัวมีความอบอุ่น

ครัวเรอน
ื

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลระดับครัวเร ือนทีม่ ีการจัดเก็บจากทุกครัวเรอนที
ื
่
มี ผู้ อ าศั ย ทั้งที่มี เลขบ้ า นและไม่มี เลขบ้ า น เป็ น ประจาทุก ปี เพื่ อ แสดงถึ งความจาเป็ นพื้ นฐานของคนในครัว เร ือน

เกี่ ย วกั บ คุ ณภาพชีวต
ิ ที่ไ ด้ ก าหนดมาตรฐานขั้ น ต่ า เอาไว้ ว่า คนไทยควรมี คุ ณภาพชีว ต
ิ ในเรอื่ งใดบ้ า ง และทา ให้
ประชาชนทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีว ิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน ชุมชนอยู่ในระดั บใด
มีปัญหาที่จะต้ องแก้ ไขในเรอื่ งใดบ้าง เป็นการส่ งเสร ิมให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนาตนเอง ครอบครัว

สังคม ส่วนใดทีส
่ ามารถแก้ปัญหาเองได้ ก็ชว่ ยกันดาเนิ น การแก้ไข ส่วนใดทีไ่ ม่สามารถดาเนิ นการเองได้ ก็ขอรับการ
สนั บสนุนบางส่วนหร ือทั้งหมดจากโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบต. เทศบาล อบจ. ส่ วน
ราชการส่วนกลาง หร ือในระดับรัฐบาลต่อไปอั นเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ ซึง่ ตัวชีว้ ัดมีการ

ปรับ ปรุ งและพั ฒ นาทุก 5 ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ซึง่ ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ได้กาหนดไว้ 5 หมวด 31 ตัวชีว้ ัด
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเร ือนทีอ
่ าศัยอยู่จร ิง จานวน

101,119 ครัวเร ือน จาก 762 หมู่บ้าน/ชุมชน 93 ตาบล 8 อาเภอ
ลาดั บที่

อาเภอ

ตาบล

หมู่บา้ น

จานวนครัวเรอน
ื

1

อาเภอเมืองเพชรบุร ี

24

201

24,767

2

อาเภอเขาย้อย

10

57

9,145

3

อาเภอหนองหญ้าปล้อง

4

31

4,110

4

อาเภอชะอา

9

94

14,096

5

อาเภอท่ายาง

12

139

17,228

6

อาเภอบ้านลาด

18

115

12,613

7

อาเภอบ้านแหลม

10

73

11,823

8

อาเภอแก่งกระจาน

6

52

7,337

รวม

93

762

101,119

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 รายอาเภอ และภาพรวมจังหวัด
ตัวชีว้ ัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีนา้ หนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป

ตั วชีว้ ัดที่ 2 เด็กแรกเกิ ดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติ ดต่ อกั น

ตัวชีว้ ัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบ
ั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสร ิมภูมค
ิ ุ้มกันโรค

ตัวชีว้ ัดที่ 4 ครัวเร ือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ตั วชีว้ ัดที่ 5 ครัวเร ือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้ นอย่างเหมาะสม

ตัวชีว้ ัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบ
ั การตรวจสุขภาพประจาปี

ตัวชีว้ ัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที

ตั วชีว้ ัดที่ 8 ครัวเร ือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

ตัวชีว้ ัดที่ 9 ครัวเร ือนมีนา้ สะอาดสาหรับดื่มและบร ิโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน

ตัวชีว้ ัดที่ 10 ครัวเร ือนมีนา้ ใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

ตั วชีว้ ัดที่ 11 ครัวเร ือนมีการจัดบ้านเร ือนเป็นระเบียบเร ียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ตัวชีว้ ัดที่ 12 ครัวเร ือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

ตัวชีว้ ัดที่ 13 ครัวเร ือนมีการป้องกันอุบต
ั ิภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกว ิธี

ตั วชีว้ ัดที่ 14 ครัวเร ือนมีความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ัดที่ 15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รบ
ั บร ิการเลีย
้ งดูเตร ียมความพร้อมก่อนวัยเร ียน

ตัวชีว้ ัดที่ 16 เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รบ
ั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

ตั วชีว้ ัดที่ 17 เด็กจบชัน
้ ม.3 ได้เร ียนต่ อชัน
้ ม.4 หร ือเทียบเท่า

ตัวชีว้ ัดที่ 18 คนในครัวเร ือนทีจ
่ บการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เร ียนต่อและยังไม่มงี านทา ได้รบ
ั การฝึกอบรมด้าน
อาชีพ

ตัวชีว้ ัดที่ 19 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

ตั วชีว้ ัดที่ 20 คนอายุ 15 - 59 ปีเต็ ม มีอาชีพและรายได้

ตัวชีว้ ัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

ตัวชีว้ ัดที่ 22 รายได้เฉลีย
่ ของคนในครัวเร ือนต่อปี

ตั วชีว้ ัดที่ 23 ครัวเร ือนมีการเก็ บออมเง ิน

ตัวชีว้ ัดที่ 24 คนในครัวเร ือนไม่ดื่มสุรา

ตัวชีว้ ัดที่ 25 คนในครัวเร ือนไม่สูบบุหร ี่

ตั วชีว้ ัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้

ตัวชีว้ ัดที่ 27 ผูส
้ ูงอายุ ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หร ือภาคเอกชน

ตัวชีว้ ัดที่ 28 ผูพ
้ ิการ ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หร ือภาคเอกชน

ตั วชีว้ ัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคเรอื้ รัง ได้รบ
ั การดูแลจากครอบครัว ชุ มชน ภาครัฐ หร ือภาคเอกชน

ตัวชีว้ ัดที่ 30 ครัวเรอนมี
ื
ส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หร ือท้องถิน
่

ตัวชีว้ ัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น

รายงานจานวนประชากรที่จด
ั เก็ บข้อมูล
อาเภอ

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

อาเภอเมืองเพชรบุร ี

35,570

40,675

76,245

อาเภอเขาย้อย

13,337

14,548

27,885

อาเภอหนองหญ้าปล้อง

5,806

5,885

11,691

อาเภอชะอา

19,872

21,709

41,581

อาเภอท่ายาง

24,204

26,359

50,563

อาเภอบ้านลาด

17,668

19,804

37,472

อาเภอบ้านแหลม

17,366

18,542

35,908

อาเภอแก่งกระจาน

10,198

10,323

20,521

ภาพรวมทัง้ จังหวัด

144,021

157,845

301,866

รายงานผลตัวชีว้ ัดทีผ
่ า่ นเกณฑ์ และไม่ผา่ นเกณฑ์
อาเภอ

ตัวชีว้ ัดทีผ
่ า่ นเกณฑ์ (ตัวชีว้ ัด)

ตัวชีว้ ัดทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ (ตัวชีว้ ัด)

อาเภอเมืองเพชรบุร ี

15

16

อาเภอเขาย้อย

15

16

อาเภอหนองหญ้าปล้อง

20

11

อาเภอชะอา

10

21

อาเภอท่ายาง

5

26

อาเภอบ้านลาด

5

26

อาเภอบ้านแหลม

20

11

อาเภอแก่งกระจาน

7

24

ภาพรวมทัง้ จังหวัด

3

28

รายได้บุคคลเฉลีย
่ (บาท/ปี)

รายจ่ายบุคคลเฉลีย
่ (บาท/ปี)

104,489.86

50,517.10

อาเภอเขาย้อย

81,296.46

57,343.41

อาเภอหนองหญ้าปล้อง

79,885.81

49,119.50

อาเภอชะอา

89,702.86

40,002.05

อาเภอท่ายาง

81,549.68

45,438.97

อาเภอบ้านลาด

88,955.61

53,243.50

อาเภอบ้านแหลม

89,768.92

44,945.83

อาเภอแก่งกระจาน

75,520.68

43,222.68

ภาพรวมทัง้ จังหวัด

89,866.31

47,974.39

รายงานข้อมูลรายได้ รายจ่ายเฉลีย
่
อาเภอ
อาเภอเมืองเพชรบุร ี

รายงานข้อมูลครัวเร ือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้
อาเภอ

ครัวเร ือนทีจ
่ ด
ั เก็บข้อมูล

ครัวเร ือนทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์รายได้

24,767

11

อาเภอเขาย้อย

9,145

15

อาเภอหนองหญ้าปล้อง

4,110

15

อาเภอชะอา

14,096

4

อาเภอท่ายาง

17,228

218

อาเภอบ้านลาด

12,613

4

อาเภอบ้านแหลม

11,823

0

อาเภอแก่งกระจาน

7,337

95

101,119

362

อาเภอเมืองเพชรบุร ี

รวมทัง้ จังหวัด

