
ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน
ดวงใจ พทัมุข



ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ .)  คือ ข้อมูลในระดับ
ครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจ าเป็นของคนในครัวเรือน ใน
ดา้นต่างๆ เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีไดก้ าหนดมาตรฐานขั้นต ่า
เอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเร่ืองอย่างไร 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ

เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐานช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี 5 หมวด 31 ตัวช้ีวดั
ประกอบดว้ย หมวดสุขภาพ สภาพแวดลอ้ม การศึกษา 
การมีงานท าและรายได ้และค่านิยม

วตัถุประสงค์ของการจดัเกบ็ข้อมูล จปฐ. เพื่อพฒันาชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนและครัวเรือน ใหมี้คุณภาพชีวิต
ท่ีดี อยา่งนอ้ยผา่นเกณฑค์วามจ าเป็นพื้นฐาน

ข้อมูลพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน (กชช. 2ค) คือ ขอ้มูลหมู่บา้นท่ีแสดงถึง
สภาพทัว่ไป และสถานการณ์ของหมู่บา้นในดา้นต่างๆ

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี 7 หมวด 33 ตัวช้ีวดั

ประกอบดว้ย โครงสร้างพื้นฐาน  สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพ
และอนามยั ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเขม้แขง็
ของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั
จากภยัพิบติัและความเส่ียงในชุมชน

วตัถุประสงค์ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส ารวจสภาพความเป็นอยูข่อง
ประชาชน ส าหรับการวางแผนแกไ้ขปัญหา และพฒันาคุณภาพชีวติ  
และก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันา



ข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ประชากร อายุ คนต่างด้าว คนสูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเร้ือรัง
ศาสนา
ที่ดินประกอบอาชีพ ที่ดนิที่พกัอาศัย 
เศรษฐกจิ (อาชีพ รายได้ รายจ่าย หนีสิ้น การออม
การมีงานท า การเข้าถึงแหล่งทุน) 
สภาพแวดล้อม (ทีอ่ยู่อาศัยถูกสุขลกัษณะ คงทนถาวร 
น า้ด่ืม น า้ใช้ มลภาวะ การประสบภัยธรรมชาติ)
การศึกษา (เดก็ออกกลางคนั การอ่านเขียนภาษาไทย/องักฤษ
การหาความรู้จากส่ือต่างๆ การได้รับการฝึกอาชีพและ
ความต้องการฝึกอาชีพ เป็นต้น)
สุขภาพอนามยั (สุรา บุหร่ี นมแม่ การเจ็บป่วยจากการท างาน)
ค่านิยม (ส่วนร่วมในกจิกรรมสาธารณะ ความอบอุ่นในครอบครัว)
ความสุข

ประชากร อายุ คนต่างด้าว สูงอายุ พกิาร เร่ร่อน เดก็ก าพร้า 
ลกัษณะครัวเรือน (หัวหน้าคร.สูงอายุ คร.มีเฉพาะเดก็ต ่ากว่า 
18 ปี หัวหน้าคร.คนเดยีว ฯลฯ)
โครงสร้างพืน้ฐาน (ไฟฟ้า บ่อน า้ แหล่งน า้ พาหนะใช้งาน ถนน สะพาน 
เคร่ืองมือส่ือสาร อนิเตอร์เน็ต หอกระจายข่าว วทิยุชุมชน)
เศรษฐกจิ (อาชีพ รายได้ การมีงานท า) 
สภาพการจ้างงาน (รับจ้าง บริการ อตุสาหกรรมครัวเรือน/ท้องถิน่ ฯลฯ)
แหล่งท่องเที่ยว
ที่ดนิประกอบอาชีพ เคร่ืองจักรทางการเกษตร โรงสี ผลผลติการเกษตร
การมส่ีวนร่วม การรวมกลุ่ม การเข้าถงึแหล่งทุน
คุณภาพดนิ น า้ พืน้ที่ป่า การจัดการขยะของเสียและมลพษิ 
การศึกษา (การฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น)
สุขภาพ สถติเิจบ็ป่วย ภยัธรรมชาต/ิการเตรียมความพร้อม 
ความเส่ียงและภัยพบิัติ (คุณแม่วยัใส เดก็ตดิเกมส์ เดก็แว้น ยาเสพติด การ
พนัน) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เปรียบเทียบองค์ประกอบ ๒ ฐานข้อมูล



การก าหนดเคร่ืองช้ีวดั จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

ขอ้มูล จปฐ. และขอ้มูล กชช. 2ค บริหารการจดัเกบ็โดยคณะกรรมการ
อ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  (พชช.) ประธานคณะกรรมการ 
ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี ทุกๆ 5 ปี คณะกรรมการอ านวยการฯ (พชช.) จะแต่งตั้งและมอบหมายให้
คณะท างานปรับปรุงเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติของประชาชน ไดป้รับปรุง หรือพฒันา
เคร่ืองช้ีวดั จปฐ. และเคร่ืองช้ีวดัขอู้ลพื้นฐานระดบัหมู่บา้นใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท่ีก าหนดข้ึนใหม่ 

คณะท างานประกอบดว้ยผูแ้ทนส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรมการ
พฒันาชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซ่ึงจะร่วมกนัก าหนดเคร่ืองช้ีวดั ตวัช้ีวดั เกณฑช้ี์วดั
ความจ าเป็นพื้นฐาน และหน่วยงานเจา้ภาพตวัช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐานท่ีตอ้ง
รับผดิชอบน าผลการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน          



การก าหนดเคร่ืองช้ีวดั จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค



เจ้าภาพตัวช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน
หมวดที่ 1 สุขภาพ

1 น ้าหนักเดก็แรกเกดิ เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข เจ้าภาพร่วม สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน เกษตรฯ มหาดไทย ทหารพฒันา
2 การได้รับนมแม่ของเดก็แรกเกดิ เจ้าภาพหลกั  สาธารณสุข
3 การได้รับวคัซีนในเด็ก 6-12 ปี เจ้าภาพหลกั  สาธารณสุข
4 การกนิอาหารถูกสุขลกัษณะ เจ้าภาพหลกั  สาธารณสุข
5 ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้ยา เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข 
6 การตรวจสุขภาพประจ าปี เจ้าภาพหลกั  สาธารณสุข
7 การออกก าลงักาย เจ้าภาพหลกั การท่องเท่ียวฯ เจ้าภาพร่วม ศึกษาฯ

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม

8 ความมั่นคงในทีอ่ยู่อาศัย เจ้าภาพหลกั  พฒันาสงัคมฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย
9 น ้าด่ืม เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย             เจ้าภาพร่วม ทรัพยากรฯ เกษตรฯ สาธารณสุข ทหารพฒันา
10 น ้าใช้ เจ้าภาพหลกั มหาดไทย             เจ้าภาพร่วม ทรัพยากรฯ สาธารณสุข คมนาคม เกษตรฯ ทหารพฒันา

11 สุขลกัษณะภายในบ้านและบริเวณ เจ้าภาพหลกั  สาธารณสุข           เจ้าภาพร่วม ทรัพยากรฯ มหาดไทย

12 การไม่ถูกมลพษิรบกวน เจ้าภาพหลกั  อุตสาหกรรม ทรัพยากรฯ เจ้าภาพร่วม  สาธารณสุข เกษตรฯ มหาดไทย
13 การป้องกนัอุบัตภิยัและภยัธรรมชาติ เจ้าภาพหลกั  ส านกันายกฯ มหาดไทย           เจ้าภาพร่วม  สาธารณสุข คมนาคม เกษตรฯ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
14 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน เจ้าภาพหลกั  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   เจ้าภาพร่วม มหาดไทย



เจ้าภาพตัวช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน
หมวดที่ 3 การศึกษา

15 เดก็อาย ุ3 - 5 ปี เจ้าภาพหลกั  ศึกษาฯ มหาดไทย เจ้าภาพร่วม พฒันาสงัคมฯ
16 เด็กอาย ุ6 - 14 ปี เจ้าภาพหลกั  ศึกษาฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย 
17 เด็กจบม.3ต่อม.4 หรือเทียบเท่า เจ้าภาพหลกั  ศึกษาฯ
18 การฝึกอบรมอาชีพ เจ้าภาพหลกั  ศึกษาฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย อุตสาหกรรม แรงงาน
19 การอ่านออกเขียนได้ เจ้าภาพหลกั  ศึกษาฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย 

หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้

20 คนอายุ 15 - 59 ปีมีอาชีพและรายได้ เจ้าภาพหลกั  พฒันาสงัคมฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย อุตสาหกรรม พานิชย ์เกษตรฯ ทหารพฒันา

21 คนอายุ 60 ปีขึน้ไปมีอาชีพและรายได้ เจ้าภาพหลกั  แรงงาน พฒันาสงัคมฯ     เจ้าภาพร่วม มหาดไทย อุตสาหกรรม พานิชย ์เกษตรฯ ทหารพฒันา

22 รายได้เฉลีย่ครัวเรือน เจ้าภาพหลกั มหาดไทย พานิชย ์อุตสาหกรรม เกษตรฯ พฒันาสงัคมฯ แรงงาน เจ้าภาพร่วม ทหารพฒันา

23 การออมเงิน เจ้าภาพหลกั  พฒันาสงัคมฯ มหาดไทย เกษตรฯ เจ้าภาพร่วม วฒันธรรม ศึกษาฯ

หมวดค่านิยม
24 ไม่ด่ืมสุรา เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข   เจ้าภาพร่วม  ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ วฒันธรรม มหาดไทย

25 ไม่สูบบุหร่ี เจ้าภาพหลกั  สาธารณสุข                       เจ้าภาพร่วม  ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ มหาดไทย 
26 การปฏิบัติกจิทางศาสนา เจ้าภาพหลกั  วฒันธรรม ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ เจ้าภาพร่วม ศึกษาฯ มหาดไทย
27 ผู้สูงอายุ เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข พฒันาสงัคมฯ เจ้าภาพร่วม  วฒันธรรม มหาดไทย



เจ้าภาพตัวช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน
หมวดที่5 ค่านิยม

28 ผู้พกิาร เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข พฒันาสงัคมฯ  เจ้าภาพร่วม วฒันธรรม มหาดไทย
29 ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข พฒันาสงัคมฯ เจ้าภาพร่วม วฒันธรรม มหาดไทย 
30 การท ากจิกรรมสาธารณะ เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย ทรัพยากรฯ        เจ้าภาพร่วม เกษตรฯ ศึกษาฯ สาธารณสุข ทหารพฒันา
31 ครอบครัวอบอุ่น                เจ้าภาพหลกั  พฒันาสงัคมฯ เจ้าภาพร่วม สาธารณสุข มหาดไทย วฒันธรรม



เจ้าภาพตัวช้ีวดัข้อมูลพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน
หมวดที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน

1  ถนน เจ้าภาพหลกั คมนาคม เจ้าภาพร่วม มหาดไทย หน่วยบญัชาการทหารพฒันา
2 น ้าด่ืม เจ้าภาพหลกั มหาดไทย เจ้าภาพร่วม ทรัพยากรฯ เกษตรฯ สาธารณสุข หน่วยบญัชาการทหารพฒันา
3 น ้าใช้ เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย เจ้าภาพร่วม ทรัพยากรฯ สาธารณสุข คมนาคม เกษตรฯ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา
4 น ้าเพ่ือการเกษตร เจ้าภาพหลกั เกษตรฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา
5 ไฟฟ้า เจ้าภาพหลกั มหาดไทย
6 การมีที่ดินท ากนิ เจ้าภาพหลกั  เกษตรฯ เจ้าภาพร่วม ทรัพยากรฯ ส านกันายกรัฐมนตรี
7 การติดต่อส่ือสาร เจ้าภาพหลกั ดิจิทลัฯ เจ้าภาพร่วม ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ (กสทช.)

หมวดที่ 2 สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

8 การมีงานท า เจ้าภาพหลกั แรงงาน เจ้าภาพร่วม มหาดไทย อุตสาหกรรม พาณิชย ์ เกษตรฯ พฒันาสงัคมฯ ศึกษาฯ ทหารพฒันา
9 การท างานในสถานประกอบการ เจ้าภาพหลกั แรงงาน       เจ้าภาพร่วม อุตสาหกรรม พาณิชย ์เกษตรฯ พฒันาสงัคมฯ ศึกษาธิการ ทหารพฒันา
10 ผลผลติจากการท านา เจ้าภาพหลกั เกษตรฯ เจ้าภาพร่วม ทหารพฒันา
11 ผลผลติจากการท าไร่ เจ้าภาพหลกั เกษตรฯ       เจ้าภาพร่วม ทหารพฒันา
12 ผลผลติจากการท าเกษตรอ่ืนๆ เจ้าภาพหลกั เกษตรฯ       เจ้าภาพร่วม ทหารพฒันา
13 การประกอบอุตสาหกรรมครัวเรือน เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย    เจ้าภาพร่วม อุตสาหกรรม ทหารพฒันา
14 การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว เจ้าภาพหลกั  ท่องเท่ียวและกีฬา   เจ้าภาพร่วม วฒันธรรม ทรัพยากรฯ มหาดไทย



เจ้าภาพตัวช้ีวดัข้อมูลพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน
หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย

15 ความปลอดภัยในการท างาน เจ้าภาพหลกั แรงงาน อุตสาหกรรม         เจ้าภาพร่วม สาธารณสุข
16 การป้องกนัโรคติดต่อ เจ้าภาพหลกั สาธารณสุข เจ้าภาพร่วม มหาดไทย 
17 การกฬีา เจ้าภาพหลกั  ท่องเท่ียวและกีฬา   เจ้าภาพร่วม มหาดไทย  ศึกษาธิการ
หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา

18 ระดับการศึกษาของประชาชน เจ้าภาพหลกั  ศึกษาธิการ   เจ้าภาพร่วม มหาดไทย ดิจิทลัฯ
19 อตัราการเรียนต่อของประชาชน เจ้าภาพหลกั  ศึกษาธิการ   เจ้าภาพร่วม ดิจิทลัฯ
20 การได้รับการศึกษา เจ้าภาพหลกั ศึกษาธิการ   เจ้าภาพร่วม มหาดไทย  ดิจิทลัฯ
หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน
21 การมีส่วนร่วมของชุมชน เจ้าภาพหลกั มหาดไทย (พช.)                 เจ้าภาพร่วม พฒันาสงัคมฯ สาธารณสุข  ศึกษาธิการ  เกษตรฯ  ดิจิทลัฯ 

ยติุธรรม  ทหารพฒันา 
22 การรวมกลุ่มของประชาชน เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย  (พช.) เจ้าภาพร่วม  พฒันาสงัคมฯ สาธารณสุข  ศึกษาธิการ  เกษตรฯ ทหารพฒันา 
23 การเข้าถงึแหล่งทุน เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย  (พช.) เกษตรฯ  เจ้าภาพร่วม กระทรวงการคลงั
24 การเรียนรู้โดยชุมชน เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย  (พช.) เจ้าภาพร่วม พฒันาสงัคมฯ สาธารณสุข  เกษตรฯ ศึกษาธิการ  ดิจิทลัฯ 

ทหารพฒันา 
25 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม เจ้าภาพหลกั ศึกษาธิการ   เจ้าภาพร่วม มหาดไทย ดิจิทลัฯ



เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

26 คุณภาพดนิ เจ้าภาพหลกั เกษตรฯ
27 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เจ้าภาพหลกั  เกษตรฯ มหาดไทย (กรมท่ีดิน) เจ้าภาพร่วม  ทรัพยากรฯ
28 คุณภาพน า้ เจ้าภาพหลกั ทรัพยากรฯ เจ้าภาพร่วม เกษตรฯ สาธารณสุข มหาดไทย ทหารพฒันา
29 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น เจ้าภาพหลกั ทรัพยากรฯ เจ้าภาพร่วม มหาดไทย ทหารพฒันา
30 การจัดการสภาพส่ิงแวดล้อม เจ้าภาพหลกั ทรัพยากรฯ เจ้าภาพร่วม อุตสาหกรรม สาธารณสุข มหาดไทย
หมวดที่ 7 ความเส่ียงของชุมชนและภัยพบัิติ

31 ความปลอดภัยจากยาเสพติด เจ้าภาพหลกั ปปส. เจ้าภาพร่วม มหาดไทย ศึกษาธิการ สาธารณสุข ทหารพฒันา ต ารวจ
32 ความปลอดภัยจากภยัพบิัติ เจ้าภาพหลกั  มหาดไทย (ปภ.) เจ้าภาพร่วม  ทรัพยากรฯ เกษตรฯ ศึกษาธิการ สาธารณสุข 

พฒันาสงัคมฯ ทหารพฒันา ต ารวจ 
33 ความปลอดภัยจากความเส่ียงในชุมชน เจ้าภาพหลกั สนง.ต ารวจแห่งชาติ เจ้าภาพร่วม วฒันธรรม ศึกษาธิการ มหาดไทย พฒันาสงัคมฯ ดิจิทลัฯ



ใหค้ะแนนความรุนแรงของปัญหาตามตวัช้ีวดัเป็น 3 ระดบั

1   คะแนน = ตวัช้ีวดันั้นมีปัญหารุนแรง  (ต ่ากวา่เกณฑ)์
2 คะแนน = ตวัช้ีวดันั้นมีปัญหาปานกลาง (อยูใ่นเกณฑ)์
3 คะแนน = ตวัช้ีวดันั้นมีปัญหานอ้ย/ไม่มี (สูงกวา่เกณฑ)์

การจดัระดบัความรุนแรงของปัญหา



* ไดรั้บ 1 คะแนน จ านวน 11-33 ตวัช้ีวดั    จดัเป็น หมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 1 (หมู่บา้นลา้หลงั)
* ไดรั้บ 1 คะแนน จ านวน 6-10 ตวัช้ีวดั จดัเป็น หมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 2 (หมู่บา้นปานกลาง)
* ไดรั้บ 1 คะแนน จ านวน 0- 5 ตวัช้ีวดั      จดัเป็น หมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 3 (หมู่บา้นกา้วหนา้) 

การจดัระดบัการพฒันาของหมู่บา้น

พิจารณาจากจ านวนตวัช้ีวดัท่ีได ้ 1 คะแนน ดงัน้ี



ระบบรายงานสารสนเทศ
เพ่ือการพฒันาชุมชน



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



สถานการณ์
คุณภาพชีวติของ

คนไทย



ชาย
17,876,074 คน

หญิง 
18,768,235 คน

ร้อยละ 48.78 ร้อยละ 51.22

76 จังหวดั 878 อ าเภอ
7,255 ต าบล
7,776 อปท.
84,090 หมู่บ้าน/ชุมชน

12,935,866 คร.

พืน้ที่จัดเกบ็

จ านวนครัวเรือน

36,644,309 คน 
ประชากร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที ่19 มิถุนายน 2561

พืน้ที่และจ านวนครัวเรือน
ทีจ่ดัเกบ็ข้อมูลฯ

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



ข้อมลูทัว่ไป หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัท่ี 19 มิถนุายน 2561

อายุ
26-49 ปี 35.70 %
60 ปีขึ้นไป 20.01%
50-59 ปี 16.76%

อาชี
พเกษตรกรรม 29.26%

รับจ้างทั่วไป 27.67%
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
/พนง.บริษัท 13.54%

ศาสนา

การศึกษา
ประถม 45.19%
มัธยม 16.14%
ป.ตรี/เทียบเท่า 9.60%

พุทธ 93.65%
อิสลาม 5.46%
คริสต์ 0.87%

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่1 สุขภาพ

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



302 คน (0.28%)

เดก็แรกเกิดไดกิ้นนมแม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 
6 เดือนแรกติดต่อกนั

หมวดที ่1 สุขภาพ

เดก็แรกเกิดถึง 12 ปี ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค

เดก็แรกเกิดมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 2,500 กรัม

1,622 คน (0.04%)

2,380 คน (3.01%)

ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลกัษณะฯ

122,651 คร. (0.95%)

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



คนอาย ุ35 ปีข้ึนไป ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีฯ

คนในครัวเรือนมีการใชย้าฯ เบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม

903,838 คน (4.04%)

คนอาย ุ6 ปีข้ึนไป ออกก าลงักาย อยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 3 วนัวนัละ 30 นาที

98,242 คร. (0.76%)
191,123 คน (0.54%)

หมวดที ่1 สุขภาพ

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่2 สภาพแวดล้อม

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่2 สภาพแวดล้อม

ครัวเรือนมีความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั
และบา้นมีสภาพคงทนถาวร

34,654 คร. (0.27%)

ครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ

ครัวเรือนมีน ้ าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภค
เพียงพอตลอดปี

19,745 คร. (0.15%)

ครัวเรือนมีน ้ าใชเ้พียงพอตลอดปี

21,647 คร. (0.17%)

286,282 คร. (2.21%)

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่2 สภาพแวดล้อม

ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถูกวธีิ

9,028 คร. (0.07%)

ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

109,250 คร. (0.84%)

ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

68,779 คร. (0.53%)

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่3 การศึกษา

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่3 การศึกษา

เดก็อาย ุ6-14 ปี ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี

เดก็อาย ุ3-5 ปีเตม็ ไดรั้บบริการเล้ียงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวยัเรียน

2,386 คน (2.92%)

คนอาย ุ15-59 ปีเตม็ อ่านเขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอยา่งง่ายได้

เดก็ท่ีจบชั้น ม.3 ไดเ้รียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า 113,677 คน (0.47%)

941 คน (0.09%)

308,418 คน (8.34%)

คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี
ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยงัไม่มีงานท า
ไดรั้บการฝึกอาชีพ

86 คน (0.90%)

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้

คนอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้

คนอาย ุ15-59 ปีเตม็ มีอาชีพและรายได้

44,206 คร. (0.34%)

ครัวเรือนมีการเกบ็ออมเงิน

รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนต่อปี

132,923 คน (0.62%)

366,779 คน (5.03%) 1,799,524 คร. (13.91%)

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่5 ค่านิยม

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



หมวดที ่5 ค่านิยม

ผูสู้งอาย ุไดรั้บการดูแลจากครอบครัวฯ

คนอาย ุ6 ปีข้ึนไป ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาฯ

156,028 คน (0.44%)

1,966 คน (0.03%)

คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา

2,350,536 คน (6.41%)

คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี

2,378,877 คน (6.49%)

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



260 คร. (0.05%)

ผูพ้ิการ ไดรั้บการดูแลจากครอบครัวฯ

ครอบครัวมีความอบอุ่น

64,918 คร. (0.50%)203 คร. (0.03%)

ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ไดรั้บการดูแลจากครอบครัวฯ

ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะฯ

59,553 คร. (0.46%)

หมวดที ่5 ค่านิยม

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2561



คนในครวัเรือนไม่สบู
บหุร่ี ไม่ผา่นเกณฑ์

ร้อยละ 6.49

เดก็อาย ุ6-14 ปี
ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั 9

ปี 
ไม่ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 8.34

คนในครวัเรือน
ไม่ด่ืมสรุา

ไม่ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ 6.41 

คนอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
มีอาชีพและรายได้
ไม่ผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 5.03 

1 2

5

ปัญหาคณุภาพ
ชีวิตอนัดบัต้นๆ ครวัเรือนมีการ

เกบ็ออมเงิน 
ไม่ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ 13.91

43

สถานการณ์คุณภาพชีวติของคนไทยปี 2561



ระบุครัวเรือน
ยากจน



รายได้ครัวเรือนปี 2561
จงัหวดัท่ีมีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้จปฐ. เรียงล าดบัจากมากไปน้อยปี 2560-2561

ตวัชีว้ดั 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอ่ปี

ปี 2560 ปี 2561

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000 ไม่ผา่นเกณฑ์50,000

(คร.) จ านวน ร้อยละ (คร.) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1 แม่ฮ่องสอน 60,374 2,080 3.45 1 ปัตตานี 127,347 2,472 1.94 38,171 29.97

2 สริุนทร์ 267,836 9,090 3.39 2 แม่ฮ่องสอน 60,494 1,001 1.65 21,137 34.94

3 อทุยัธานี 81,340 2,459 3.02 3 อ่างทอง 69,858 1,137 1.63 4,107 5.88

4 นครพนม 166,482 4,608 2.77 4 นครศรีธรรมราช 321,562 3,635 1.13 34,057 10.59

5 ปัตตานี 123,786 3,331 2.69 5 น่าน 112,540 1,212 1.08 22,708 20.18

6 กาญจนบรีุ 159,945 3,989 2.49 6 อทุยัธานี 81,450 835 1.03 2,207 2.71

7 แพร่ 117,806 2,610 2.22 7 พิษณโุลก 184,625 1,879 1.02 10,027 5.43

8 หนองคาย 102,387 2,179 2.13 8 สโุขทยั 135,978 1,111 0.82 6,978 5.13

9 พะเยา 115,330 2,395 2.08 9 ตาก 121,271 951 0.78 24,606 20.29

10 ลพบรีุ 180,469 3,711 2.06 10 ชยันาท 89,139 691 0.78 2,419 2.71



รายได้ครัวเรือน ปี 2561
จงัหวดัท่ีมีครัวเรือนไม่ผา่นเกณฑ์รายได้จปฐ. เรียงล าดบัจากมากไปน้อยปี 2560-2561

ตวัชีว้ดั 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอ่ปี
ปี 2560 ปี 2561

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000 ไม่ผา่นเกณฑ์50,000

(คร.) จ านวน ร้อยละ (คร.) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

11 อ่างทอง 68,417 1,332 1.95 11 พะเยา 115,620 824 0.71 10,778 9.32

12 สโุขทยั 135,676 2,586 1.91 12 สริุนทร์ 269,337 1,750 0.65 49,011 18.20

13 มกุดาหาร 87,606 1,663 1.90 13 พิจิตร 125,444 803 0.64 4,813 3.84

14 นครศรีธรรมราช 313,193 5,411 1.73 14 มหาสารคาม 213,944 1,348 0.63 23,933 11.19

15 ปทมุธานี 192,252 3,309 1.72 15 นครสวรรค์ 252,074 1,534 0.61 10,290 4.08

16 เลย 154,336 2,503 1.62 16 จนัทบรีุ 101,967 576 0.56 1,395 1.37

17 เชียงราย 275,559 4,324 1.57 17 ศรีสะเกษ 277,358 1,482 0.53 62,739 22.62

18 จนัทบรีุ 99,853 1,560 1.56 18 ยะลา 99,736 513 0.51 36,450 36.55

19 ขอนแก่น 351,531 5,405 1.54 19 สรุาษฎร์ธานี 205,120 1,016 0.50 7,945 3.87

20 ศรีสะเกษ 275,229 4,001 1.45 20 ขอนแก่น 353,910 1,662 0.47 33,657 9.51

21 เพชรบรีุ 100,183 1,431 1.43 21 เลย 155,536 686 0.44 7,241 4.66

22 สกลนคร 248,713 3,281 1.32 22 ล าปาง 201,010 854 0.42 19,238 9.57

23 ฉะเชิงเทรา 149,181 1,840 1.23 23 กาฬสนิธุ์ 211,650 893 0.42 26,235 12.40

24 ล าพนู 115,301 1,409 1.22 24 อดุรธานี 328,096 1,321 0.40 19,963 6.08



รายได้ครัวเรือน ปี 2561
จงัหวดัท่ีมีครัวเรือนไม่ผา่นเกณฑ์รายได้จปฐ. เรียงล าดบัจากมากไปน้อยปี 2560-2561

ตวัชีว้ดั 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอ่ปี
ปี 2560 ปี 2561

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000 ไม่ผา่นเกณฑ์50,000

(คร.) จ านวน ร้อยละ (คร.) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

25 ตาก 121,099 1,460 1.21 25 ก าแพงเพชร 153,969 612 0.40 7,636 4.96

26 น่าน 112,311 1,297 1.15 26 บรีุรัมย์ 335,733 1,322 0.39 32,670 9.73

27 ก าแพงเพชร 153,834 1,706 1.11 27 ปทมุธานี 204,594 739 0.36 17,194 8.40

28 สมทุรสงคราม 43,477 455 1.05 28 บงึกาฬ 92,636 333 0.36 3,193 3.45

29 พิษณโุลก 181,069 1,828 1.01 29 นราธิวาส 144,223 479 0.33 55,826 38.71

30 กระบี่ 94,820 920 0.97 30 ร้อยเอ็ด 291,321 964 0.33 32,173 11.04

31 นราธิวาส 143,538 1,328 0.93 31 กระบี่ 95,095 311 0.33 7,464 7.85

32 สงขลา 264,131 2,431 0.92 32 หนองคาย 103,419 331 0.32 6,676 6.46

33 นครสวรรค์ 251,086 2,318 0.92 33 เพชรบรูณ์ 238,860 691 0.29 13,773 5.77

34 พิจิตร 125,103 1,144 0.91 34 นครพนม 166,831 453 0.27 32,387 19.41

35 ล าปาง 200,078 1,742 0.87 35 ฉะเชิงเทรา 149,470 404 0.27 3,645 2.44

36 นครราชสีมา 634,164 5,481 0.86 36 มกุดาหาร 87,768 229 0.26 10,516 11.98

37 มหาสารคาม 213,397 1,797 0.84 37 สระบรีุ 138,192 306 0.22 923 0.67

38 ชยันาท 88,790 716 0.81 38 ชยัภมูิ 260,626 574 0.22 35,075 13.46



รายได้ครัวเรือน ปี 2561
จงัหวดัท่ีมีครัวเรือนไม่ผา่นเกณฑ์รายได้จปฐ. เรียงล าดบัจากมากไปน้อยปี 2560-2561

ตวัชีว้ดั 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอ่ปี
ปี 2560 ปี 2561

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000 ไม่ผา่นเกณฑ์50,000

(คร.) จ านวน ร้อยละ (คร.) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
39 อดุรธานี 325,155 2,508 0.77 39 เชียงราย 280,284 617 0.22 36,334 12.96
40 ยโสธร 132,639 871 0.66 40 สงขลา 274,973 604 0.22 25,434 9.25
41 ยะลา 99,255 630 0.63 41 แพร่ 118,050 257 0.22 10,332 8.75
42 สรุาษฎร์ธานี 205,229 1,266 0.62 42 สมทุรสงคราม 43,535 94 0.22 1,454 3.34
43 กาฬสนิธุ์ 211,026 1,312 0.62 43 อ านาจเจริญ 85,339 167 0.20 13,635 15.98
44 บรีุรัมย์ 335,256 2,027 0.60 44 พงังา 56,479 99 0.18 1,438 2.55
45 อ านาจเจริญ 85,238 515 0.60 45 นครราชสีมา 640,069 1,089 0.17 29,776 4.65
46 นครนายก 57,522 322 0.56 46 ยโสธร 133,024 222 0.17 13,776 10.36
47 สพุรรณบรีุ 209,517 1,157 0.55 47 ตรัง 134,721 217 0.16 10,173 7.55
48 ปราจีนบรีุ 113,321 611 0.54 48 หนองบวัล าภู 102,243 151 0.15 4,724 4.62
49 สมทุรปราการ 307,283 1,627 0.53 49 ล าพนู 115,558 163 0.14 11,806 10.22
50 นนทบรีุ 144,529 707 0.49 50 ลพบรีุ 171,698 240 0.14 8,349 4.86
51 ร้อยเอด็ 290,735 1,394 0.48 51 นครนายก 57,648 78 0.14 872 1.51
52 สระบรีุ 132,633 621 0.47 52 กาญจนบรีุ 160,569 203 0.13 8,853 5.51
53 ชลบรีุ 309,597 1,417 0.46 53 สิงห์บรีุ 50,650 64 0.13 1,193 2.36
54 ชยัภมูิ 260,203 1,164 0.45 54 เชียงใหม่ 378,466 408 0.11 48,682 12.86
55 เพชรบรูณ์ 238,374 990 0.42 55 สกลนคร 249,135 258 0.10 30,384 12.2



รายได้ครัวเรือน ปี 2561
จงัหวดัท่ีมีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้จปฐ. เรียงล าดบัจากมากไปน้อยปี 2560-2561

ตวัชีว้ดั 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอ่ปี
ปี 2560 ปี 2561

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000 ไม่ผา่นเกณฑ์50,000

(คร.) จ านวน ร้อยละ (คร.) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

56 เชียงใหม่ 374,972 1,431 0.38 56 อตุรดติถ์ 116,634 118 0.10 6,796 5.83

57 สิงห์บรีุ 50,528 189 0.37 57 เพชรบรีุ 101,465 101 0.10 3,967 3.91

58 บงึกาฬ 91,729 330 0.36 58 สพุรรณบรีุ 210,028 182 0.09 12,997 6.19

59 พงังา 56,166 183 0.33 59 ชมุพร 102,275 84 0.08 1,683 1.65

60 อบุลราชธานี 374,108 1,144 0.31 60 ประจวบคีรีขนัธ์ 121,161 87 0.07 5,120 4.23

61 สตลู 71,138 202 0.28 61 ระนอง 47,213 30 0.06 6,278 13.3

62 ประจวบคีรีขนัธ์ 120,543 342 0.28 62 สมทุรปราการ 307,334 191 0.06 1,129 0.37

63 ระนอง 46,950 120 0.26 63 ตราด 48,310 29 0.06 563 1.17

64 หนองบวัล าภู 101,679 240 0.24 64 ชลบรีุ 312,156 154 0.05 2,494 0.80

65 ระยอง 152,140 316 0.21 65 สตลู 71,308 32 0.04 18,107 25.39

66 ตรัง 134,374 272 0.20 66 ปราจีนบรีุ 113,469 45 0.04 2,882 2.54

67 ชมุพร 101,301 198 0.20 67 นนทบรีุ 151,103 46 0.03 563 0.37



รายได้ครัวเรือน ปี 2561
จงัหวดัท่ีมีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้จปฐ. เรียงล าดบัจากมากไปน้อยปี 2560-2561

ตวัชีว้ดั 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอ่ปี
ปี 2560 ปี 2561

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000

ท่ี จงัหวดั
จ านวนท่ีส ารวจ ไม่ผา่นเกณฑ์38,000 ไม่ผา่นเกณฑ์50,000

(คร.) จ านวน ร้อยละ (คร.) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

68 อตุรดติถ์ 116,425 202 0.17 68 ราชบรีุ 168,196 47 0.03 3,127 1.86

69 พทัลงุ 132,343 201 0.15 69 พทัลงุ 132,844 29 0.02 15,167 11.42

70 พระนครศรีอยธุยา 179,419 168 0.09 70 อบุลราชธานี 374,925 79 0.02 65,022 17.34

71 นครปฐม 160,123 107 0.07 71 นครปฐม 160,339 30 0.02 5,171 3.23

72 ราชบรีุ 167,856 115 0.07 72 พระนครศรีอยธุยา 179,896 26 0.01 3,377 1.88

73 สระแก้ว 118,273 50 0.04 73 ระยอง 152,595 14 0.01 1,351 0.89

74 ตราด 48,157 8 0.02 74 สระแก้ว 118,571 10 0.01 3,696 3.12

75 ภเูก็ต 92,298 10 0.01 75 ภเูก็ต 92,350 7 0.01 225 0.24

76 สมทุรสาคร 123,310 5 0.00 76 สมทุรสาคร 123,450 0 0.00 1,460 1.18

รวม 12,841,026 126,102 0.98 รวม 12,935,866 44,206 0.34 1,157,646 8.95



รายได้ครัวเรือน ปี 2561

รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 50,000 บาท/คน/ปี
จ านวน 1,157,646 ครัวเรือน (8.95 %)

รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนในภาพรวม 
80,474.99 บาท/คน/ปี

รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 38,000 บาท/คน/ปี*
จ านวน 44,206 ครัวเรือน (0.34 %)

จ านวนครัวเรือนทั้งหมดท่ีจดัเกบ็
12,935,866 ครัวเรือน

*มติคณะกรรมการ พชช. วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ใหใ้ชเ้กณฑร์ายไดเ้ฉล่ีย 38,000 บาท ต่อคนต่อปีระหวา่งปี 2560- 2564  โดยใชเ้ส้นความยากจนปี 2558 เป็นฐานแลว้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 



ปี 2560 จดัเก็บขอ้มูล กชช. 2ค ทุกหมูบ่า้นในเขตชนบท จ านวน 70,402 ม. 

จาก 875 อ าเภอ (มี 3 อ าเภอ ท่ีไมมี่หมูบ่า้นในเขตชนบท คือ อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสีชงั จ.ชลบุรี และ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี) 76 จงัหวดั มีครัวเรือน

ทัง้หมด 10,790,166 คร. เฉล่ียหมูบ่า้นละ 153 คร. โดยภาคใต ้มี คร.เฉล่ียตอ่หมูบ่า้น

สูงสุด เฉล่ียหมูบ่า้นละ 188 คร. 

ผลการจดัเก็บขอ้มูล กชช. 2ค ปี 2560

สถานการณ์หมู่บ้านชนบทไทย ปี 2560



10 อนัดบัหมู่บา้นท่ีมีปัญหารนุแรง

สถานการณ์หมู่บ้านชนบทไทย ปี 2560



สถานการณ์หมู่บ้านชนบทไทยปี 2560

เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์หมู่บา้นชนบทไทยระหวา่งปี 2556 2558 และ 2560 พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่มีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึน เช่น การไดรั้บการศึกษา การเรียนรู้โดยชุมชน การกีฬา การเขา้ถึงแหล่งทุน คุณภาพดิน ท่ีดินท ากิน 
การมีงานท า คุณภาพน ้า การท างานในสถานประกอบการ ถนน น ้าเพื่อการเกษตร การติดต่อส่ือสาร การมีส่วนร่วม
ของชุมชน น ้าใช ้น ้ าด่ืม การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การไดรั้บประโยชน์จากสถานท่องเท่ียว เป็นตน้  

บางเร่ืองแสดงใหเ้ห็นระดบัความรุนแรงท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน เช่น การไดรั้บการศึกษา เล่ือนจากล าดบัท่ี 3 ปี 
2558 เป็นท่ี 1 ปี 2560 การรวมกลุ่มฯ เล่ือนจากล าดบัท่ี 15 เป็นท่ี 10 และ 11 ในปี 2558 และ 2560 ตามล าดบั ส่วน
การกีฬา เล่ือนจากล าดบัท่ี 4 เป็นล าดบัท่ี 2 ปี 2558 และล าดบัท่ี 3 ในปี 2560  อยา่งไรกต็าม มี 1 ตวัช้ีวดัคือเร่ืองความ
ปลอดภยัจากภยัพิบติั ท่ีแมจ้ะแสดงปัญหารุนแรงมากข้ึนเป็นล ากบัท่ี 2 ในปี 2560 แต่ไม่ใช่เน่ืองจากหมู่บา้นประสบ
ภยัพิบติัมากข้ึนแต่เกิดจากการปรับเกณฑช้ี์วดัไปในเชิงการเตรียมความพร้อม



สถานการณ์หมู่บ้านชนบทไทยปี 2560

มีบางเร่ืองท่ีดีข้ึนแต่กไ็ม่แตกต่างจากปี 2558 มาก เช่น ระดบัการศึกษาของประชาชน อตัราการเรียนต่อ ผลผลิต
จากการเกษตรอ่ืนๆ การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัจากภยัพิบติั ความ
ปลอดภยัจากความเส่ียงในชุมชน การป้องกนัโรคติดต่อ เป็นตน้ และมีบางเร่ืองท่ีสถานการณ์ยงัคงเดิม คือ การไดรั้บ
ความคุม้ครองทางสังคม

ท่ีเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมากคือมีจ านวนหมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบัหน่ึงเพิ่มข้ึนมากจาก 190 หมู่บา้นในปี 2558 
เพิ่มเป็น 984 หมู่บา้นในปี 2560



เรียงล าดบัตวัช้ีวดัทีห่มู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์จากมากไปน้อย

ตัวช้ีวดั จ านวนหมู่บ้าน     คดิเป็นร้อยละ
20) การไดรั้บการศึกษา                                38,344 54.46      
32) ความปลอดภยัจากภยัพิบติั                    37,775 53.66       
17) การกีฬา 30,507 43.33
21) การมีส่วนร่วมของชุมชน 24,116 34.25
24) การเรียนรู้โดยชุมชน  23,515 33.40
12) ผลผลิตจากการท าเกษตรอ่ืนๆ 21,936 31.16
8) การมีงานท า       18,225 25.89
23) การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน  16,846 23.93
7) การติดต่อส่ือสาร 15,562              22.10
6) การมีท่ีดินท ากิน    14,435 20.50
22) การรวมกลุ่มของชุมชน 10,482 14.89



เรียงล าดบัตัวช้ีวดัทีห่มู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์จากมากไปน้อย

ตัวช้ีวดั จ านวนหมู่บ้าน     คดิเป็นร้อยละ
10) คุณภาพดิน 10,212 14.51
8) คุณภาพน ้า     6,941 9.86
9) ระดบัการศึกษาของประชาชน                      6,594 9.37
27) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน                               6,259 8.89
33) ความปลอดภยัจากความเส่ียงในชุมชน 6,050 8.59
19) อตัราการเรียนต่อของประชาชน 5,215 7.41             
4) น ้าเพื่อการเกษตร 4,772 6.78
30) การจดัการสภาพส่ิงแวดลอ้ม 4,692 6.66         
9) การท างานในสถานประกอบการ            3,664 5.20
10) ผลผลิตจากการท านา  2,809 3.99
29) การปลูกป่าหรือไมย้นืตน้ 2,410 3.42



เรียงล าดบัตวัช้ีวดัทีห่มู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์จากมากไปน้อย

ตัวช้ีวดั จ านวนหมู่บ้าน     คดิเป็นร้อยละ
1) ถนน 2,294 3.26
3) น ้าใช้ 1,978 2.81
16) การป้องกนัโรคติดต่อ 1,307              1.86
2) น ้าด่ืม 1,151 1.63
14) การไดรั้บประโยชน์จากสถานท่ีท่องเท่ียว     1,105 1.57
13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 913 1.30
31) ความปลอดภยัจากยาเสพติด 896 1.27
25) การไดรั้บความคุม้ครองทางสังคม            787 1.12
5) ไฟฟ้า 703 1.00
11) ผลผลิตจากการท าไร่ 83 0.12
15) ความปลอดภยัในการท างาน 78 0.11



หมู่บา้นเร่งรดัพฒันาอนัดบัหน่ึง 984 หมู่บา้น

362 หมู่บา้น

73 หมู่บา้น

191 หมู่บา้น

ระดบัการพฒันาของหมู่บา้น

หมู่บา้นเร่งรดัพฒันาอนัดบั 1 (หมู่บา้นลา้หลงั)

จ านวน............................หมู่บา้น

350 หมู่บา้น

984

หมู่บา้นเร่งรดัพฒันาอนัดบั 2 (หมู่บา้นปานกลาง)

จ านวน............................หมู่บา้น22,106

หมู่บา้นเร่งรดัพฒันาอนัดบั 3 (หมู่บา้นกา้วหนา้)

จ านวน............................หมู่บา้น
47,312

สถานการณ์หมู่บ้านชนบทไทยปี 2560



การแก้ไขปัญหา
ความยากจน



การแก้ไขปัญหาความยากจน

วธีิการ : 1. ประชุมเวทีประชาคมระดบัหมู่บา้นเพื่อทบทวน ปรับปรุงจ านวนครัวเรือนเป้าหมายใหค้รบถว้น ถูกตอ้งโดยใชข้อ้มูล จปฐ. 
เร่ืองรายไดเ้ป็นฐานตั้งตน้

2. กลไกระดบัต่างๆ ขบัเคล่ือนแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา

กลไก : คณะกรรมการบริหารศูนยอ์  านวยการปฏิบติัการขจดัความยากจนและพฒันาชนบท ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบักระทรวง กรม จงัหวดั อ าเภอ ต าบล 

ครัวเรือน



การแก้ไขปัญหาความยากจน

นอกจากการแกไ้ขปัญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวติของครัวเรือนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์จปฐ. 
ใหก้บัครัวเรือนแลว้ การแกไ้ขปัญหาสภาพพื้นฐานของหมู่บา้นในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์กชช. 2ค  กจ็  าเป็น
จะตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป เน่ืองจากสภาพพื้นฐานของหมู่บา้นส่งผลกระทบกบัความเป็นอยูข่องครัวเรือน เช่น 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม การส่ือสาร น ้ากิน-ใช ้น ้ าเพื่อการเกษตรไฟฟ้า ท่ีดิน สภาพแวดลอ้ม การ
ประกอบอาชีพ ความปลอดภยั เป็นตน้)

ขอ้มูล กชช. 2ค มีการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาในหลายรูปแบบเพื่อใหห้น่วยงานมีความสะดวกใน
การเลือกน าไปใชง้าน เช่น เร่ืองท่ีหมู่บา้นจ านวนมากประสบปัญหามากร่วมกนั สถานะความรุนแรงของปัญหา 
(มาก ปานกลาง นอ้ย) สถานการณ์ในภาพรวมของหมู่บา้น (ลา้หลงั ปานกลาง กา้วหนา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจ านวนเร่ืองท่ี
เป็นปัญหา) 

หมู่บ้าน



ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กรมกิจการผูสู้งอายใุชข้อ้มูล จปฐ. ในการช่วยเหลือค่าจดัการศพตามประเพณ๊แก่ผูสู้งอายุ

การน าข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์



ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การน าข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์

องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก ใชเ้กณฑร์ายได ้จปฐ. บวก 4,000 บาท เป็น
เกณฑส์งเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนใหแ้ก่ทหารผา่นศึกท่ีพิการทุพพลภาพ

การน าข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์



ระบบรายงานสารสนเทศ
เพ่ือการพฒันาชุมชน



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูล
เพ่ือการพฒันาชนบท

(rdic.cdd.go.th)

ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน



ระบบสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th

http://www.rdic.cdd.go.th
ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร. 02 - 141 2667   

Email douangchaip@yahoo.com

http://www.rdic.cdd.go.th/
mailto:douangchaip@yahoo.com


เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตวัช้ีวดั

1. เดก็แรกเกิดมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 2,500 กรัม
2. เดก็แรกเกิดไดกิ้นนมแม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือนแรกติดต่อกนั
3. เดก็แรกเกิดถึง 12 ปี ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน
5. คนในครัวเรือนมีการใชย้าเพื่อบ าบดั บรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม
6. คนในครัวเรือน ไดรั้บการตรวจสุขภาพ
7. คนอาย ุ6 ปีข้ึนไป ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที



เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)

หมวดที่ 2 สภาพแวดลอ้ม มี 7 ตวัช้ีวดั

8. ครัวเรือนมีความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั และบา้นมีสภาพคงทนถาวร  
9. ครัวเรือนมีน ้าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี  
10. ครัวเรือนมีน ้าใชเ้พียงพอตลอดปี  
11. ครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลกัษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  
13. ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัและภยัธรรมชาติอยา่งถูกวธีิ
14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น



เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวัช้ีวดั

15. เดก็อาย ุ3 - 5 ปี ไดรั้บบริการเล้ียงดูเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน
16. เดก็อาย ุ6 - 14 ปี ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี
17. เดก็จบชั้น ม.3 ไดเ้รียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
18. เดก็จบการศึกษาบงัคบั 9 ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยงัไม่มีงานท า ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีพ
19. คนอาย ุ15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาองักฤษ และคิดเลขอยา่งง่ายได้



เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 4 การมีงานท าและมีรายได ้มี 4 ตวัช้ีวดั

20. คนอาย ุ15 - 60 ปี มีอาชีพและมีรายได้
21. คนอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้
22. คนในครัวเรือนมีรายได้
23. ครัวเรือนมีการเกบ็ออมเงิน



ตัวช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี 
26. คนอาย ุ6 ปีข้ึนไป ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง
27. ผูสู้งอาย ุไดรั้บการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บา้น/ชุมชน หรือภาครัฐ
28. ผูพ้ิการ ไดรั้บการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บา้น/ชุมชน หรือภาครัฐ
29. ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ไดรั้บการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บา้น/ชุมชน หรือภาครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของหมู่บา้น/ชุมชน หรือทอ้งถ่ิน
30. ครอบครัวมีความอบอุ่น  



ด้านที่ 1: โครงสร้างพืน้ฐาน มี 7 ตัวช้ีวดั

(1)  ถนน (5)  ไฟฟ้า

(2)  น า้ดื่ม    จปฐ.ข้อ 9 (6)  การมีที่ดนิท ากิน
(3)  น า้ใช้     จปฐ.ข้อ 10 (7)  การตดิต่อส่ือสาร
(4)  น า้เพื่อการเกษตร 

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)



ด้านที่ 2: สภาพพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิ มี 7 ตวัช้ีวดั
(8) การมีงานท า

(9) การท างานในสถานประกอบการ

(10) ผลผลติจากการท านา

(11) ผลผลติจากการท าไร่

(12) ผลผลติจากการท าเกษตรอ่ืนๆ

(13) การประกอบอุตสาหกรรมครัวเรือน

(14) การได้รับประโยชน์จากสถานทีท่่องเที่ยว

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)



ด้านที่ 3: สุขภาวะและอนามยั ม ี3 ตัวช้ีวดั

(15) ความปลอดภยัในการท างาน

(16) การป้องกันโรคตดิต่อ

(17) การกีฬา

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)



ด้านที่ 4: ความรู้และการศึกษา ม ี3 ตวัช้ีวดั
(18) ระดบัการศึกษาของประชาชน 

(19) อตัราการเรียนต่อของประชาชน

(20) การได้รับการศึกษา

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)

http://www.wc.ac.th/product/
http://eng.bu.ac.th/Web2004/images/phathumvilai/phathumvilai7.jpg


ด้านที่ 5: การมส่ีวนร่วมและความเข้มแขง็ของชุมชน ม ี5 ตัวช้ีวดั
(21) การมส่ีวนร่วมของชุมชน จปฐ.ขอ้ 30

(22) การรวมกลุ่มของประชาชน

(23) การเข้าถงึแหล่งเงนิทุน  กชช. 2คขอ้ 44.3 จปฐ.ขอ้ 22.3

(24) การเรียนรู้โดยชุมชน

(25) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)



ด้านที่ 6: ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี 5 ตัวช้ีวดั
(26)  คุณภาพของดนิ

(27)  การใช้ประโยชน์ที่ดนิ

(28)  คุณภาพน า้

(29)  การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น

(30)  การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)

http://www.geocities.com/prasopsiritor/chonlada.htm


ด้านที่ 7: ความเส่ียงของชุมชนและภัยพบิัติ  มี 5 ตวัช้ีวดั

(31)  ความปลอดภัยจากยาเสพติด

(32) ความปลอดภัยจากภัยพบิัติ

(33) ความปลอดภยัจากความเส่ียงในชุมชน

เคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์หมู่บ้าน (กชช.2ค)

http://www.geocities.com/prasopsiritor/chonlada.htm


การบริหารจัดการ



กลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนกลาง

คณะกรรมการอ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน (พชช.)

ปลดักระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน  ผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
กรรมการ และ อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหนา้ท่ีก าหนด
นโยบาย เป้าหมายการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหาร
การจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ขอ้มูล กชช. 2ค และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด น า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน และติดตามประเมินผล

การด าเนินงาน ส่วนภูมภิาค

คณะท างานบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลระดบัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล

ระดบัจงัหวดั (รอง ผวจ. เป็นหวัหนา้ พฒันาการจงัหวดัเป็นเลขานุการ) ระดบั
อ าเภอ (นายอ าเภอเป็นหวัหนา้ พฒันาการอ าเภอเป็นเลขานุการ) และระดบัต าบล (นายก
อบต./เป็นหวัหนา้ พฒันากรเป็นเลขานุการ)
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กลไกบริหารการจดัเกบ็ข้อมูล จปฐ. 
คณะกรรมการอ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน (พชช.)

ปลดักระทรวงมหาดไทย : ประธานฯ

คณะท างานปรับปรุงเคร่ืองช้ีวดั
คุณภาพชีวติของประชาชน

คณะท างานบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัจงัหวดั
รองผู้ว่าราชการจงัหวดั : หัวหน้าฯ

คณะท างานบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัอ าเภอ
นายอ าเภอ  : หัวหน้าฯ

คณะท างานบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัต าบล (นายก อบต./เทศบาลต าบล : หัวหน้าฯ)

ค าส่ังผู้จดัเกบ็ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล    และค าส่ังผู้บันทกึข้อมูลของต าบล

กรมการพฒันาชุมชน
ฝ่ายเลขานุการ

1

3

2

4

จังหวดั

อ าเภอ แต่งตั้ง

แต่งตั้ง



ผู้จดัเกบ็ข้อมูลในระดบัครัวเรือน
ข้อมูล จปฐ. จัดเกบ็โดย

หวัหน้าคุ้ม อาสาสมัคร กรรมการหมู่บ้าน  
สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน และ อสม. 
สัมภาษณ์หวัหน้าครัวเรือน และสมาชิก

5
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูล

บันทกึและประมวลผลข้อมูลทีต่ าบล

6

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอกีคร้ัง

ส่วนกลาง
จังหวดั
อ าเภอ

7 8

9น าเสนอผล
ในระดับต าบล



กลไกบริหารการจัดเกบ็ข้อมูล กชช. 2ค 
คณะกรรมการอ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน (พชช.)

ปลดักระทรวงมหาดไทย : ประธานฯ

คณะท างานปรับปรุงเคร่ืองช้ีวดั
คุณภาพชีวติของประชาชน

คณะท างานบริหารการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัจังหวดั
รองผู้ว่าราชการจังหวดั : หัวหน้าฯ

คณะท างานบริหารการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัอ าเภอ
นายอ าเภอ  : หัวหน้าฯ

คณะท างานบริหารการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัต าบล
นายก อบต./เทศบาลต าบล : หัวหน้าฯ

กรมการพฒันาชุมชน
ฝ่ายเลขานุการ

1

3

2จังหวดั

อ าเภอ แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

4



ผู้จดัเกบ็ข้อมูลในระดบัหมู่บ้าน

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูล   

ข้อมูล กชช. 2ค จัดเกบ็โดย
คณะท างานบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลฯ ระดบัต าบล
โดยกรอกข้อมูลในส่วนทีม่อียู่แล้ว และสัมภาษณ์ซ ้าจาก

คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน

บันทกึและประมวลผลข้อมูลทีต่ าบล

6

5

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอกีคร้ัง

ส่วนกลาง
จังหวดั
อ าเภอ

7 8
9น าเสนอผล

ในระดบัต าบล



กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลฯ

1. เตรียมการ (ตุลาคม – พฤศจิกายน)

• ศูนย์สารสนเทศฯ จดัท า เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน
• จงัหวดั อ าเภอ จดัท าค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลฯ คณะท างาน
ตดิตามฯ  ผู้จดัเกบ็ข้อมูลฯ ผู้บันทกึข้อมูลฯ
• ศูนย์สารสนเทศฯ อบรมช้ีแจงการจดัเกบ็ บันทกึข้อมูลให้แก่สนง.พฒันาชุมชนจังหวดั
• จงัหวดัจดัท าแผนปฏิบัตกิารบริหารการจดัเกบ็ข้อมูลฯ 
• จังหวดัอบรมช้ีแจงการจัดเกบ็ บันทกึข้อมูลให้แก่ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ และ 
อปท.
• อ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเกบ็ข้อมูลฯ  
• ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภออบรมช้ีแจงวธีิการจดัเกบ็ข้อมูลฯ ให้กบัผู้จดัเกบ็ข้อมูล



กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลฯ

2. ด าเนินการจัดเกบ็ บันทึก ประมวลผล และเผยแพร่ (ธันวาคม-มีนาคม)

• ด าเนินการจดัเกบ็ข้อมูลฯ ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนโดยวธีิการสัมภาษณ์
• ผู้ให้ข้อมูล ผู้จดัเกบ็ข้อมูลลงลายมือช่ือและวนัทีสั่มภาษณ์ในแบบสอบถาม
• รายงานผลการส ารวจให้ครัวเรือนทราบ ผู้จดัเกบ็ข้อมูลคดัลอกผลการส ารวจของ
ครัวเรือน (ฉีกจากรอยปรุในแบบสอบถาม) ส่งมอบให้แก่ครัวเรือน
•ทมีผู้จดัเกบ็ข้อมูลฯ ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลฯ แล้วลงลายมือช่ือใน
แบบสอบถาม
• บันทกึและประมวลผลข้อมูลฯ ระดบัต าบล น าเสนอผลการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ต่อทีป่ระชุม
ระดบัต าบล/อปท. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล 



กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลฯ

2. ด าเนินการจัดเกบ็ บันทึก ประมวลผล และเผยแพร่ ธันวาคม-มีนาคม)

• ติดตามผลการด าเนินงานในพืน้ที่ และระบบรายงานออนไลน์
• คณะท างานฯ ระดบัอ าเภอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประมวลผล
•น าเสนอผลการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ต่อทีป่ระชุมระดบัอ าเภอ จดัท าสารสนเทศ เผยแพร่
• คณะท างานฯ ระดบัจงัหวดัตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประมวลผล
•น าเสนอผลการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ต่อทีป่ระชุมระดบัจงัหวดั จดัท าสารสนเทศ เผยแพร่
• ศูนย์สารสนเทศฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประมวลผล
•น าเสนอผลการจัดเกบ็ข้อมูลฯ ต่อคณะกรรมการ พชช. และสาธารณชนระดบัประเทศ
จัดท าสารสนเทศ เผยแพร่



กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลฯ

3. การควบคุมคุณภาพข้อมูล

• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน โดยทมีงานผู้จดัเกบ็ข้อมูลก่อนและระหว่างการ
บันทกึข้อมูลลงโปรแกรมบันทกึและประมวลผล 

• มกีารรับรองคุณภาพข้อมูล โดยคณะท างานบริหารการจัดเกบ็ข้อมูลระดบัต าบล 
อ าเภอและจงัหวดั ทีไ่ด้ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ในคุณภาพของข้อมูลไว้ว่า ต้อง    ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 90

• จดัท าแนวทางตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของข้อมูลให้แก่ผู้
จดัเกบ็ข้อมูล และการเขยีนโปรแกรมบันทกึประมวลผล 



ระบบรายงานสารสนเทศ
เพ่ือการพฒันาชุมชน



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน
ebmn.cdd.go.th



ระบบรายงาน
สารสนเทศ กชช. 2ค 

ผนวก จปฐ. 

: NRD2C 
(nrd2c.cdd.go.th)

การน าข้อมลู จปฐ. ผนวกข้อมลู กชช. 2ค จดัท าเป็นโปรแกรมรายงานเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน

http://nrd2c.cdd.go.th/index.php?rnd=1687


ระบบรายงาน
ข้อมลูช้ีเป้าเพื่อ
พฒันาคณุภาพ
ชีวิต : Target 

(target.cdd.go.th)

การน าข้อมลู จปฐ. ผนวกข้อมลู กชช. 2ค จดัท าเป็นโปรแกรมรายงานเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน

http://target.cdd.go.th/home


เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูล
เพ่ือการพฒันาชนบท

(rdic.cdd.go.th)

ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน



การใช้ประโยชน์



ประโยชน์ของข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน

1 ประชาชน จะไดท้ราบขอ้มูลสถานการณ์คุณภาพชีวติของตนเอง และครัวเรือน และ
สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนไดด้ว้ยตนเอง ตวัอยา่งเช่น การดูแลสุขภาพอนามยั ความ
เป็นอยู ่และความปลอดภยัของสมาชิกครัวเรือน ฯลฯ

2 ประชาชน สามารถเขา้ถึงและไดรั้บสวสัดิการดา้นต่างๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือ สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งทนัท่วงที เม่ือไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยัหรือภยัพิบติั 
เพราะไดใ้หข้อ้มูลของตนเองไวก้บัภาครัฐ

3 ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บา้น องคก์ร หรือกลุ่มภายในหมู่บา้น/ชุมชน จะได้
ทราบและมีขอ้มูลสถานการณ์คุณภาพชีวติของประชาชน ครัวเรือน และหมู่บา้น/ชุมชนอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้นการวางแผน ก าหนดกิจกรรมพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน และ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน



4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคราชการ หรือภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดท้ราบและมีขอ้มูล
สถานการณ์คุณภาพชีวติของประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ตลอดจนภาพรวมใน
ระดบัประเทศ เพื่อน าไปใชก้ าหนดนโยบาย วางแผนปฏิบติัการ ก าหนดกิจกรรม เพื่อแกไ้ขปัญหา 
และยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน

5 ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน กลุ่ม องคก์ร หรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ
เขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทุกพื้นท่ี เขตชนบทหรือเขตเมือง 
ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน

6 ภาคเอกชน สามารถน าขอ้มูลในภาพรวมระดบัหมู่บา้น/ชุมชนข้ึนไป ไปใชใ้นการ
ตดัสินใจ และวางแผนทางธุรกิจ ซ่ึงจะมีส่วนสนบัสนุน ส่งเสริมการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
ประชาชนอีกทางหน่ึง

ประโยชน์ของข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน
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1.ช้ีหมู่บา้น/ชุมชนเป้าหมาย 
2.สนบัสนุนการจดัท าแผนบริหารราชการแผน่ดิน
3.สนบัสนุนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานระดบัต่างๆ
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

4.ใชพิ้จารณาอนุมติัแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพฒันา
5.ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการพฒันา

ระดบักรม กระทรวง รัฐบาล



คณะผูบ้ริหารในระดบัต าบล (อบต.)  อ าเภอ จงัหวดั
ใชต้วัช้ีวดัท่ีเป็นปัญหามาก ปัญหาปานกลาง เป็นขอ้มูล         
ในการวางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล 
โดยเฉพาะหมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 1 (ลา้หลงั) และ
หมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 2 (ปานกลาง)
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ระดบัต าบล  อ าเภอ  จังหวดั



ระดบัหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บา้น สมาชิกสภา อบต. ใชต้วัช้ีวดัขอ้มูล กชช. 2ค  
ท่ีเป็นปัญหามาก (ได ้1 คะแนน) และเป็นปัญหาปานกลาง 
(ได ้2 คะแนน) เป็นขอ้มูลในการวางแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะ
หมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 1 และอนัดบั 2

รวมทั้งใชข้อ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัช้ีวดัของหมู่บา้น ทั้งท่ีเป็นจุดอ่อน
และ จุดแขง็ของหมู่บา้นมาใชป้ระการการวางแผนงาน/โครงการ
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