รายงานคุณภาพชีวิต
ของคนจังหวัดเลย

จากขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.) ป ๒๕62

คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดเลย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

ประมวลสรุป
พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะกรรมการอํานวยการ
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจาหนาที่
เขาเฝาถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย
การดําเนินงานพัฒนา แตกอนใชวัดดวยสายตาบาง เฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ไมเปนเชิง
สถิ ติ บ า ง ทํ า ไปเรื่ อ ยๆ บ า ง แต ต อนนี้ ท างราชการมี ก ารสํ า รวจข อ มู ล จปฐ. เป น ข อ มู ล ที่ คิ ด ว า ใน
ขณะนี้ ดี ที่ สุ ดแล ว ดี ใ นการเป น ฐานให เริ่ ม ตน แก ไ ขป ญหาเป น ข อ มูล ที่ ง า ย ดูง า ย และเห็ น ด ว ยที่ มี
การสํารวจขอมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อใหพบปญหาซึ่งเมื่อรูปญหาแลวจะไดมีการแกไขสําหรับการวัด
นั้นจะตรงหรือไมตรง แนนอนตองมีการผิดพลาดบาง ก็ไมนาจะเปนปญหาใหญ ขอใหมีสิ่งที่จะชวย
ชี้ใหฝายรัฐเขาไปหาชาวบานไดทราบปญหาชาวบ านบาง เมื่อเราทําจริง สํารวจจริงแลว จะทําให
พบกับบุคคลที่ ควรสงเคราะห หรือ ทําใหพบปญหา และเมื่อพบปญหาแลวจะแกไขอยางไรเปนสิ่ง
ซึ่งจะตามมา
หลั ก การพั ฒ นาที่ ค วรจะคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ช ว ยเขาเพื่ อ ให เ ขาช ว ยตั ว เองได ก ารให คํ า แนะนํ า
เพื่อใหชาวบานไดเรียนรูวิธีการแกไขปญหาดวยตัวเอง จึงเปนสิ่งสําคัญ

(ไดรับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0017/10527 ลงวันที 29 ตุลาคม 2534)

คํานํา
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ป 2562 ฉบับนี้ เปนการนําเสนอผลการ
จัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปที่ผานมา จากครัวเรือนที่มีผูอาศัยอยูจริง ทั้งในเขตชนบท
และเขตเมือง ในรูปแบบการรายงานผลคุณภาพชีวิตของจังหวัดเลย ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด
ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ คือ ปญหาที่ทุกคนในครัวเรือนตองรวมกันแกไข เพราะเปนเรื่องที่ทุกคนในครัวเรือน
สามารถชวยแกไขไดดวยตนเอง สําหรับตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑเปนจํานวนมากในภาพรวมระดับหมูบาน/ชุมชน
ตําบล อําเภอ เปนภารกิจของทุกภาคสวนที่เกี่ย วของในแตละระดับ ตองนําไปใชในการวางแผนเพื่อแกไข
ปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน จังหวัดเลย หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ป ๒๕๖2” ฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม/องคกร
นิสิต/นักศึกษาและประชาชน ที่จะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย การวางแผนการจัดทําโครงการ
อนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจ การทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาวิจัย และ
การติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดเลยใหดียิ่งขึ้นตอไป
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
สิงหาคม ๒๕๖2

สารบัญ
หนา
ประมวลสรุปพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คํานํา
สารบัญ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
๑. แนวคิดเรื่อง จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ความหมายของคุณภาพชีวิต และ จปฐ.
๓. หลักการของขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
๔. เครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ.
๕. ขั้นตอนการนํา จปฐ. ไปใชในการพัฒนา
6. เจาภาพตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไป
1. จํานวนครัวเรือน
2. จํานวนประชากร
3. ชวงอายุ
4. ระดับการศึกษา
5. การประกอบอาชีพ
6. การนับถือศาสนา
7. รายไดเฉลี่ยตอคนตอป
8. รายจายตอคนตอป
9. จํานวนครัวเรือนไมผานเกณฑรายไดเฉลี่ย 38,000 บาท/คน/ป
10. ความสุขของคนในจังหวัด
รายงานคุณภาพชีวิตของจังหวัดเลย ป 2562 จําแนกรายตัวชี้วัด
รายงานคุณภาพชีวิตของจังหวัดเลย ป 2562 แยกเปนรายอําเภอ
ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก

1
1
1
1
2
3
4
6
6
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
24
27

ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
๑. แนวคิดเรื่อง จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักการและแนวคิดเรื่อง จปฐ. นี้ ในเบื้องตนก็คือการวาดภาพสังคมที่พึงประสงคของคนไทย โดยคิดวา
ในฐานะที่ประชาชนทุกคนที่เกิดเปนคนไทยนั้น ขั้นต่ําของชีวิตเขานาจะมีอะไรบาง นั่นคือ การที่จะทําใหคนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ขั้นต่ําเขาควรจะมีอะไรบาง ไดขอสรุปวา การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย จะตองผานเกณฑความ
จําเปนพื้นฐานทุกตัวชี้วัด
๒. ความหมายของคําวา “คุณภาพชีวิต” คือ
1) คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสมตามความจําเปนพื้นฐานในสังคม
หนึ่งๆในชวงเวลาหนึ่งๆ
2) คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดี หมายถึง ครอบครัวนั้นหรือชุมชนนั้นไดบรรลุเกณฑความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ครบถวนทุกประการ
ขอมูล จปฐ. คืออะไร
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเปนพื้นฐานของ
คนในครัวเรือนในดานตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ที่ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไววา คนควรมีคุณภาพชีวิตในแตละ
เรื่องอยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยาง
นอยผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัด จปฐ. เปนเครื่องมือ
.
๓. หลักการของขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
• เปนเครื่องมือของกระบวนการเรียนรูของประชาชนเพื่อทราบสภาพความเปนอยูของตนเองและชุมชนวา
บรรลุตามเกณฑความจําเปนพื้นฐานแลวหรือไม
• สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
• ใชขอมูล จปฐ.เปนแนวทางในการคัดเลือกโครงการใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน สามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
หัวใจของขอมูล จปฐ.
อยูที่ “ประชาชน” ที่สามารถรับทราบปญหาของ
“ตัวเอง”เวลาที่จัดเก็บขอมูล จปฐ. ประชาชนจะรับทราบวา
“เขามีคุณภาพชีวิตเปนอยางไร ขาดขอใด” ซึ่งขอมูลนี้จะมีการนํามา
สรุปภาพรวมในแตละระดับ ตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
จนถึงระดับประเทศ
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4. เครื่องชี้วัดขอมูล จปฐ. แผนฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จํานวน ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๕ ค่านิยม
๘ ตัวชี้วดั

หมวดที่ ๑ สุขภาพ ๗ ตัวชี ้วัด

หมวดที่ ๔ การมีงานทําและ
รายได้ ๔ ตัวชี้วดั
หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม
๗ ตัวชี้วดั

หมวดที่ ๓ การศึกษา
๕ ตัวชี้วดั

หมวดที่ ๑ สุขภาพ (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี ๗ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

๑

เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา ๒,๕๐๐ กรัม

๒

เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือนแรกติดตอกัน

๓

เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป ไดรับการฉีดวัคซีปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

๔

ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน

๕

คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมในการใชยาเพื่อบาบัดบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม

๖

คนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

๗

คนอายุ ๖ ปขึ้นไป ออกกาลังกายอยางนอยสัปดาหละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที

หมวดที่ ๒ สภาพแวดลอม (คนไทยมีบานอาศัยและมีสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี ๗ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

๘

ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร

๙

ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ ๕ ลิตรตอวัน

๑๐

ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ ๔๕ ลิตรตอวัน

๑๑

ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

๑๒

ครัวเรือนไมถกรบกวนจากมลพิษ

๑๓

ครัวเรือนมีการปองกันอุบติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี

๑๔

ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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หมวดที่ ๓ การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี ๕ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

๑๕

เด็กอายุ ๓ – ๕ ปเต็มไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน

๑๖

เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป ไดรบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป

๑๗

เด็กจบชั้น ม.๓ ไดเรียนตอชั้น ม.๔ หรือเทียบเทา

๑๘

คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอาชีพ

๑๙

คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ป อานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได

หมวดที่ ๔ การมีงานทําและรายได (คนไทยมีงานทําและรายไดมั่นคง) มี ๔ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

๒๐

คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ป มีอาชีพและรายได

๒๑

คนอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได

๒๒

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอป

๒๓

ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

หมวดที่ ๕ ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติ) มี ๘ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

๒๔

คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา

๒๕

คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่

๒๖

คนอายุ ๖ ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง

๒๗

ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

๒๘

ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

๒๙

ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

๓๐

ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน หรือทองถิ่น

๓๑

ครอบครัวมีความอบอุน

5. ขั้นตอนการนํา จปฐ.
๑. จัดเก็บ

ไปใชในการพั๒.ฒนา
รูป ญหา
๓. วิเคราะหปญหา
๔. จัดลําดับปญหาและวางแผน
๕. ดําเนินการตามแผน
๖. ประเมินผล สํารวจ จปฐ.ซ้ํา
๗. สอนชุมชนอื่นๆ
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6. เจาภาพตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับกระทรวง ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หมวด/ตัวชี้วัด
หนวยงานหลัก
หนวยงานรวม
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา ๒,๕๐๐ กรัม
2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย
๖ เดือนแรกติดตอกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป ไดรับการฉีดวัคซีปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
5. คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมในการใชยาเพื่อบาบัดบรรเทาอาการเจ็บปวยเบือ้ งตนอยางเหมาะสม
6.คนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
7. คนอายุ ๖ ปขึ้นไป ออกกาลังกายอยางนอยสัปดาหละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที

หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วดั
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ ๕ ลิตรตอวัน

10.ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ ๔๕ ลิตรตอวัน

11.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
12.ครัวเรือนไมถกรบกวนจากมลพิษ
13.ครัวเรือนมีการปองกันอุบติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ ๓ – ๕ ปเต็มไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
16. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป ไดรบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป
17. เด็กจบชั้น ม.๓ ไดเรียนตอชั้น ม.๔ หรือเทียบเทา
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝก
อาชีพ
19.คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ป อานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได
หมวดที่ 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ป มีอาชีพและรายได
21. คนอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา

-สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน
-หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กระทรวงมหาดไทย

-กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคม
กระทรวงมหาดไทย
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย (สถ.) -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กระทรวงสาธารณสุข
-หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย (สถ.) -กระทรวงสาธารณสุข
-หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
-กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
-กระทรวง
-กระทรวงสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
-กระทรวงมหาดไทย
-สํานักนายกรัฐมนตรี
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงสาธารณสุข
(ปภ.)
-สํานักงานตํารวจแหงชาติ
-กระทรวงคมนาคม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
-กระทรวงมหาดไทย (สถ.) ความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ

-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงพาณิชย
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
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22. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอป

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

หมวดที่ 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา

มนุษย
-กระทรวงมหาดไทย
(พช.)
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงพาณิชย
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
-กระทรวงมหาดไทย
(พช.)
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

กระทรวงสาธารณสุข
25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
26. คนอายุ ๖ ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
29 ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน หรือทองถิ่น

31. ครอบครัวมีความอบอุน

-กระทรวงวัฒนธรรม
-สํานักงาน
พระพุทธศาสนาฯ
-กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
-กระทรวงมหาดไทย (พช.)
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

-กระทรวงวัฒนธรรม
-กระทรวงศึกษาธิการ

-สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
-กระทรวงวัฒนธรรม
-กระทรวงมหาดไทย
-สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงวัฒนธรรม
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กระทรวงสาธารณสุข
-หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
-กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงวัฒนธรรม
-
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บทสรุปของผูบริหาร
การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป ๒๕๖2 ซึ่งไดทําการ
สํารวจคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย จากครัวเรือนที่มีผูอาศัยอยูจริงในพื้นที่
เกิน 6 เดือน ทั้งที่มีเลขที่บานและไมมีเลขที่บาน โดยจัดเก็บขอมูลรอบปที่ผาน
มา มีผลการจัดเก็บขอมูลครัวเรือนทั้งจังหวัดเลย ใน 14 อําเภอ 90 ตําบล
971 หมูบาน/ชุมชน จํานวน ๑๕๕,689 ครัวเรือน มีประชากรอาศัยอยูจริง
จํานวน 444,3110 คน แยกเปนเพศชาย จํานวน 223,791 คน (๕๐.37%)
เพศหญิง จํานวน 2๒๐,520 คน (๔๙.63%) มีผลสรุปได ดังนี้

๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ จํานวนครัวเรือน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ

จํานวนครัวเรือน

คิดเปนรอยละ

รวม

33,412
6,503
15,440
9,606
11,579
2,891
5,905
7,109
26,581
8,316
5,531
8,706
8,520
5,590
155,689

21.46
4.18
9.92
6.17
7.44
1.86
3.79
4.57
17.07
5.34
3.55
5.59
5.47
3.59
100

อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอนาแหว
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูหลวง
อําเภอผาขาว
อําเภอเอราวัณ
อําเภอหนองหิน

จากตาราง พบวาอําเภอเมืองเลย มีจํานวนครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.46 รองลงมาคืออําเภอ
วังสะพุง รอยละ 17.07 และอําเภอที่มีครัวเรือนนอยที่สุด คืออําเภอนาแหว รอยละ 1.86
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๑.๒ จํานวนประชากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
คิดเปนรอยละ
เมืองเลย
42,925
42,798
85,723
19.29
4.71
นาดวง
10,517
10,399
20,916
9.93
เชียงคาน
21,990
22,139
44,129
6.81
15,617
14,644
30,261
ปากชม
8.65
ดานซาย
19,414
19,038
38,452
1.85
4,164
4,073
8,237
นาแหว
3.80
ภูเรือ
8,581
8,282
16,863
4.11
9,126
9,115
18,241
ทาลี่
15.98
35,636
35,366
71,002
วังสะพุง
5.25
ภูกระดึง
11,798
11,548
23,346
4.28
9,600
9,412
19,012
ภูหลวง
5.77
ผาขาว
12,945
12,682
25,627
5.71
12,825
12,553
25,378
เอราวัณ
3.85
หนองหิน
8,653
8,471
17,124
100
รวม
223,791
220,520
444,311
จากตาราง พบวาอําเภอเมืองเลย มีจํานวนประชากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.29 รองลงมาคืออําเภอ
วังสะพุง รอยละ 15.98 และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คืออําเภอนาแหว รอยละ 1.85

๑.๓ ชวงอายุ
เมื่อพิจารณาชวงอายุตาง ๆ ของประชากรในภาพรวมจังหวัดเลย พบวา ประชากรสวนมากมีชวงอายุ 35 –
49 ป รอยละ 24.57 รองลงมาคือ อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 21.39 สรุปไดวา ประชากรสวนใหญจะอยูในชวงอายุ
19 ป ขึ้นไปจนถึง อายุ 60 ป ขึ้นไป แสดงวาแนวโนมของประชากรในอนาคตสัดสวนประชากรอายุวัยแรงงานและวัย
ชราจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ชวงอายุ
เด็ก (0 ป – 14 ป)
วัยแรงงาน (15 ป – 59 ป)
ผูสูงอายุ (มากกวา 60 ป)

ประชากร จําแนกตามชวงอายุตามวัยแรงงาน
ป 2561
ป 2562
57,661
54,009
298,827
295,250
88,408
95,052

หมายเหตุ
วัยเด็กลดลง
วัยแรงงานลดลง
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
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๑.๔ ระดับการศึกษา
แผนภูมิแสดงการศึกษาภาพรวม
อนุปริ ญญา
หรื อ
เทียบเท่า
3.05%

สู งกว่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ปริ ญญาตรี
7.18%
0.37%

การศึกษาภาพรวม จ.เลย ไม่เคยศึกษา

อนุบาล
1.25%

2.89%

ตํ่ากว่าชั้นประถมศึกษา
4.72%

มัธยมปลาย (ม.๔-ม.๖/ปวช.)
13.73%

มัธยมต้น (ม.๑-ม.๓)
16.52%

จบชั้นประถมศึกษา(ป.๔-ป.
๖)
50.29%

จากขอมูลพบวา ประชากรสวนมากจบชั้นประถมศึกษา (ป.๔ ป.๖ ป.๗) มากที่สุด คิดเปนรอยละ
50.29 รองลงมาคือ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) คิดเปนรอยละ 16.52 โดยมีเพียงรอยละ 7.55 ที่จบ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๑.๕ การประกอบอาชีพ
แผนภูมิแสดงการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพภาพรวมจังหวัดเลย
การประกอบอาชีพภาพรวมจังหวัดเลย

23.22
17.49

17.15

5.80

16.04

4.73
0.04

0.07

3.05

5.65
0.33

1.51

1.60

3.33
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จากขอมูลพบวา ประเภทอาชีพที่ประชากรประกอบอาชีพมากที่สุด คือ การทํากสิกรรม (ทํานา
ทําไร ทําสวน ประมง ปศุสัตว) รอยละ 45.21 รองลงมา คือ รับจางทั่วไป รอยละ 16.04 และมีประชากรที่กําลัง
อยูในชวงกําลังศึกษา รอยละ 17.49 สวนประชากรที่ไมมีอาชีพ จํานวน 25,765 คิดเปน 5.80

๑.๖ การนับถือศาสนา
จํานวนประชากร จําแนกตามศาสนา
จํานวนประชากร จําแนกตามศาสนา
99.64

0.34
พุทธ

คริ สต์

0.02
อิสลาม

0.00
0.00
ซิ กส์

0.01

ฮินดู

อื่น ๆ

จากขอมูลพบวา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.64 รองลงมาคือศาสนาคริสต
คิดเปนรอยละ ๐.๓4 และศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ ๐.๐๒

๑.๗ รายไดเฉลี่ยตอคนตอป

รายได้ เฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี รายอําเภอ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี รายอําเภอ
147,642.12
102,590.31

93,035.39
68,480.02
79,036.05
77,434.72
71,875.72
71,652.59
71,037.02
69,926.73

76,050.26
74,373.23
67,453.19
58,594.07
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รายไดเฉลี่ยตอคนตอปในภาพรวม พบวา มีรายไดเฉลี่ยทั้งจังหวัดอยูที่ 82,409.93 บาท/คน/ป อําเภอ
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปมากที่สุดไดแกอําเภอภูกระดึง เฉลี่ย 147,642.12 บาท/คน/ป รองลงมาคืออําเภอเมือง
เลย เฉลี่ย 102,590.31 บาท/คน/ป และอําเภอนาแหว เฉลี่ย 93,035.39 บาท/คน/ป สวนอําเภอที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอปนอยที่สุด ไดแก อําเภอภูหลวง เฉลี่ย 58,594.07 บาท/คน/ป
เมื่อเปรี ยบเทียบรายไดบุคคลเฉลี่ย ป 2561 (79,960.76) พบวา ในป 2562 ประชากรจังหวัดเลย
มีรายไดเพิ่มขึ้น 2,449.17 บาท/คน

๑.๘ รายจายเฉลี่ยตอคนตอป
รายจ่ ายเฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี รายอําเภอ
รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี รายอําเภอ
59,538.30

58,768.64
54,182.62
52,078.12
48,276.52
47,548.29
46,551.31
44,173.82
42,339.90

53,375.60
43,941.67

34,466.28
19,568.80

24,747.70

รายจายเฉลี่ยตอคนตอปในภาพรวม พบวา มีรายจายเฉลี่ยทั้งจังหวัดอยูที่ 47,619.34 บาท/คน/ป
อําเภอที่มีรายจายเฉลี่ยตอคนตอปมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองเลย เฉลี่ย 59538.30 บาท/คน/ป รองลงมาคือ
อําเภอ นาแหว เฉลี่ย 58,768.64 บาท/คน/ป และอําเภอวังสะพุง เฉลี่ย 54,182.62 บาท/คน/ป สวนอําเภอที่มี
รายจายเฉลี่ยตอคนตอปนอยที่สุด ไดแก อําเภอภูหลวง เฉลี่ย 19,568.80 บาท/คน/ป
.

รายจายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดเลย

ป 2561 คนจังหวัดเลยมีรายจายเฉลี่ย
53,064.25 บาท/คน/ป
ป 2562 คนจังหวัดเลยมีรายจายเฉลี่ย
47,619.34 บาท/คน/ป
คนจังหวัดเลยมีรายจายเฉลี่ย ลดลง 5,444.91 บาท/คน/ป
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๑.๙ จํานวนครัวเรือนไมผานเกณฑรายไดเฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

พื้นที่
๑.อําเภอเมืองเลย
๒.อําเภอนาดวง
๓.อําเภอเชียงคาน
๔.อําเภอปากชม
๕.อําเภอดานซาย
๖.อําเภอนาแหว
๗.อําเภอภูเรือ
๘.อําเภอทาลี่
๙.อําเภอวังสะพุง
๑๐.อําเภอภูกระดึง
๑๑.อําเภอภูหลวง
๑๒.อําเภอผาขาว
๑๓.อําเภอเอราวัณ
๑๔.อําเภอหนองหิน
รวม

ครัวเรือน
33,412
6,503
15,440
9,606
11,579
2,891
5,905
7,109
26,581
8,316
5,531
8,706
8,520
5,590
155,689

จํานวนคน
85,723
20,916
44,129
30,261
38,452
8,237
16863
18,241
71,002
23,346
19,012
25,627
25,378
17,124
444,311

ครัวเรือนตกเกณฑฯ
8
36
0
10
96
0
8
17
37
15
16
24
15
47
329

แผนภูมิแสดงครัวเรือนตกเกณฑของอําเภอตางๆ

ครัวเรือนตกเกณฑ์ ของจังหวัดเลย แยกรายอําเภอ
เมืองเลย

นาด้วง

เชียงคาน

ปากชม

ด่านซ้าย

นาแห้ว

ภูเรื อ

ท่าลี่

วังสะพุง

ภูกระดึง

ภูหวง

ผาขาว

เอราวัณ

หนองหิ น

๘

๔๗

๑๕

๓๖

๐ ๑๐

๒๔
๙๖
๑๖

๓๗
๑๕

๑๗

๘

๐

จากผลการสํารวจขอมูลภาพรวม พบวา มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑรายไดเฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ป
ทั้งจังหวัด จํานวน 329 ครัวเรือน โดยอําเภอที่มีจํานวนครัวเรือนที่ไมผานเกณฑรายไดเฉลี่ย มากที่สุด คืออําเภอ
ดานซาย จํานวน 96 ครัวเรือน รองลงมาคือ อําเภอหนองหิน จํานวน 47 ครัวเรือน อําเภอที่ไมมีครัวเรือนตกเกณฑ
คือ อําเภอเชียงคาน และอําเภอนาแหว
รายงานคุณภาพชีวิตคนเมืองเลย ป 2562
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๑.๑๐ ระดับความสุขของคนในจังหวัด
ความสุ ขมวลรวมรายอําเภอ
ความสุ ขมวลรวมรายอําเภอ

๗.๘๗

๑๔.อําเภอหนองหิ น

๑๓.อําเภอเอราวัณ

๘.๐๘ ๘.๔๓

๑๒.อําเภอผาขาว

๑๑.อําเภอภูหลวง

๑๐.อําเภอภูกระดึง

๙.อําเภอวังสะพุง

๘.อําเภอท่าลี่

๗.อําเภอภูเรื อ

๖.อําเภอนาแห้ว

๕.อําเภอด่านซ้าย

๑.อําเภอเมืองเลย
๒.อําเภอนาด้วง
๓.อําเภอเชียงคาน
๔.อําเภอปากชม

๘.๓๙๘.๔๙
๗.๘๙๘.๔๐๘.๔๔
๗.๙๔
๗.๔๓๘.๒๗๘.๗๓ ๘.๘๖ ๙.๒๕

ระดับความสุขของคนจังหวัดเลย (คะแนนเต็ม๑๐) พบวา คนในครัวเรือนมีความสุขในภาพรวมที่
8.38และคนในครัวเรือนมีความสุขมากสุดอยูที่ อําเภอภูหลวง ระดับ 9.25 รองลงมาคือ อําเภอภูกระดึง
ระดับ ๘.86 และระดับความสุขต่ําสุด คือ อําเภอภูเรือ ระดับ ๗.43
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รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ป ๒๕๖2
รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ป ๒๕๖2 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลจากครัวเรือนที่มีผูอาศัย
อยูจริง โดยการจัดเก็บทั้งที่มีบานเลขที่และไมมีบานเลขที่ จําแนกรายตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ ๑ สุขภาพ มี ๗ ตัวชี้วัด
๑.เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก ๒,๕๐๐ กรัม ขึ้นไป
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน ๒ คน
อําเภอปากชม
จํานวน ๒ คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 1,093 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.18
2.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 9 คน
อําเภอปากชม
จํานวน 8 คน
อําเภอทาลี่
จํานวน 1 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 533 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.69
3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 12 คน
อําเภอผาขาว
จํานวน 2 คน
อําเภอหนองหิน
จํานวน 10 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 44,380 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 0.03
4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 1,176 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 2 คร.
อําเภอนาดวง
จํานวน 1 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 34 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 457 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 631 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 7 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 18 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 16 คร.
อําเภอผาขาว
จํานวน 4 คร
อําเภอหนองหิน
จํานวน 6 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 1,176 คร. คิดเปนรอยละ 0.76
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5. ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
ไมผา นเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผา นเกณฑ
จํานวน 233 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 3 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 43 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 57 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 26 คร.
อําเภอนาแหว
จํานวน 1 คร.
อําเภอภูเรือ
จํานวน 1 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 6 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 61 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 20 คร
อําเภอผาขาว
จํานวน 5 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 10 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 233 คร. คิดเปนรอยละ 0.15
6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
ไมผา นเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 355 คน
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผา นเกณฑ
จํานวน 147 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 24 คน
จํานวน 74 คน
จํานวน 41 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 5 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 283,858 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 0.13
7.คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
ไมผา นเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผา นเกณฑ
จํานวน 1,009 คน
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 60 คน
อําเภอนาดวง
จํานวน 92 คน
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 9 คน
อําเภอปากชม
จํานวน 154 คน
อําเภอดานซาย
จํานวน 48 คน
อําเภอนาแหว
จํานวน 2 คน
อําเภอภูเรือ
จํานวน 4 คน
อําเภอทาลี่
จํานวน 112 คน
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 427 คน
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 10 คน
อําเภอผาขาว
จํานวน 64 คน
อําเภอหนองหิน
จํานวน 27 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 430,748 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 1,009 คน คิดเปนรอยละ 0.23
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หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม มี ๗ ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 90 คร.
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 23 คร.
จํานวน 10 คร.
จํานวน 29 คร.
จํานวน 5 คร.
จํานวน 13 คร.
จํานวน 8 คร.
จํานวน 2 คร.

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 90 คร. คิดเปนรอยละ 0.06
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 1 คร.
จํานวน 51 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 23 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 7 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 2 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 3 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 4 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 5 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 6 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 51 คร. คิดเปนรอยละ 0.03
10.ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 93 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 1 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 34 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 4 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 1 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 5 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 41 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 5 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 2 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 93 คร. คิดเปนรอยละ 0.06
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11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะ
ไมผา นเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผา นเกณฑ
จํานวน 882 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 8 คร.
อําเภอนาดวง
จํานวน 1 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 294 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 59 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 46 คร.
อําเภอนาแหว
จํานวน 1 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 241 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 116 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 26 คร.
อําเภอผาขาว
จํานวน 67 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 23 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 882 คร. คิดเปนรอยละ 0.57
12.ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
ไมผา นเกณฑ
จํานวน 193 คน

อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผา นเกณฑ
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 2 คร.
อําเภอนาดวง
จํานวน 96 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 21 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 18 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 14 คร.
อําเภอนาแหว
จํานวน 1 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 4 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 15 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 15 คร.
อําเภอผาขาว
จํานวน 3 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 4 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 193 คร. คิดเปนรอยละ 0.12
13.ครัวเรือนมีการปองกันอุบัตภิ ยั และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี
ไมผา นเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผา นเกณฑ
จํานวน 164 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 2 คร.
อําเภอนาดวง
จํานวน 1 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 47 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 37 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 13 คร.
อําเภอนาแหว
จํานวน 1 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 8 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 24 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 15 คร.
อําเภอผาขาว
จํานวน 6 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 10 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 164 คร. คิดเปนรอยละ 0.11
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14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 119 คร.
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 2 คร.
จํานวน 1 คร.
จํานวน 29 คร.
จํานวน 5 คร.
จํานวน 3 คร.
จํานวน 9 คร.
จํานวน 56 คร.
จํานวน 10 คร.
จํานวน 2 คร.
จํานวน 2 คร.

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 119 คร. คิดเปนรอยละ 0.08
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3 – 5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 0 คน
-

0

จํานวนที่ไมผานเกณฑ

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 9,676 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0
16. เด็กอายุ 6 – 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 205 คน
อําเภอดานซาย
อําเภอนาแหว
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูหลวง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 126 คน
จํานวน 44 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 15 คน.
จํานวน 1 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 4 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 40,447 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 0.51
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17. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 9 คน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอทาลี่
อําเภอภูกระดึง
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 4 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน.
จํานวน 1 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 618 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.46
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 2 คน
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 1 คน
อําเภอผาขาว
จํานวน 1 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 104 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.92
19. คนอายุ 15 – 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 368 คน
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 3 คน
จํานวน 27 คน
จํานวน 19 คน
จํานวน 44 คน
จํานวน 103 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 35 คน
จํานวน 83 คน
จํานวน 8 คน
จํานวน 28 คน
จํานวน 15 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 295,243 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 0.12
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หมวดที่ 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 451 คน
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 8 คน
จํานวน 40 คน
จํานวน 38 คน
จํานวน 23 คน
จํานวน 61 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 32 คน
จํานวน 179 คน
จํานวน 7 คน
จํานวน 17 คน
จํานวน 45 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 262,478 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 451 คน คิดเปนรอยละ 0.17
21. คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 1,392 คน
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอนาแหว
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 6 คน
จํานวน 103 คน
จํานวน 616 คน
จํานวน 43 คน
จํานวน 121 คน
จํานวน 12 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 177 คน
จํานวน 167 คน
จํานวน 33 คน
จํานวน 61 คน
จํานวน 51 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 94,584 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 1,392 คน คิดเปนรอยละ 1.47
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22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 329 คร.
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูหลวง
อําเภอผาขาว
อําเภอเอราวัณ
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 8 คร.
จํานวน 36 คร.
จํานวน 10 คร.
จํานวน 96 คร.
จํานวน 8 คร.
จํานวน 17 คร.
จํานวน 37 คร.
จํานวน 15 คร.
จํานวน 16 คร.
จํานวน 24 คร.
จํานวน 15 คร.
จํานวน 47 คร.

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 0.21
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
ไมผานเกณฑ
จํานวน 20,482 คร.

อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอนาแหว
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอวังสะพุง
อําเภอภูกระดึง
อําเภอภูหลวง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 986 คร.
จํานวน 1,327 คร.
จํานวน 1,834 คร.
จํานวน 473 คร.
จํานวน 556 คร.
จํานวน 109 คร.
จํานวน 18 คร.
จํานวน 1,033 คร.
จํานวน 11,197 คร.
จํานวน 553 คร.
จํานวน 10 คร.
จํานวน 1,551 คร.
จํานวน 835 คร.

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 20,482 คร. คิดเปนรอยละ 13.16
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หมวดที่ 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 16,570 คน
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 895 คน
อําเภอนาดวง
จํานวน 1,505 คน
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 938 คน
อําเภอปากชม
จํานวน 1,360 คน
อําเภอดานซาย
จํานวน 4,882 คน
อําเภอนาแหว
จํานวน 51 คน
อําเภอภูเรือ
จํานวน 1,959 คน
อําเภอทาลี่
จํานวน 1,845 คน
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 167 คน
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 179 คน
อําเภอภูหลวง
จํานวน 167 คน
อําเภอผาขาว
จํานวน 1,200 คน
อําเภอหนองหิน
จํานวน 1,422 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 444,311 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 16,570 คน คิดเปนรอยละ 3.73
25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
ไมผานเกณฑ
จํานวน 15,833 คน

อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 1,071 คน
อําเภอนาดวง
จํานวน 1,368 คน
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 1,053 คน
อําเภอปากชม
จํานวน 1,273 คน
อําเภอดานซาย
จํานวน 3,978 คน
อําเภอนาแหว
จํานวน 46 คน
อําเภอภูเรือ
จํานวน 1,694 คน
อําเภอทาลี่
จํานวน 1,812 คน
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 258 คน
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 132 คน
อําเภอภูหลวง
จํานวน 142 คน
อําเภอผาขาว
จํานวน 1,504 คน
อําเภอหนองหิน
จํานวน 1,502 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 444,311 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 15,833 คน คิดเปนรอยละ 3.56
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26.คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 751 คน
อําเภอเมืองเลย
อําเภอนาดวง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอปากชม
อําเภอดานซาย
อําเภอภูเรือ
อําเภอทาลี่
อําเภอภูกระดึง
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 6 คน
จํานวน 47 คน
จํานวน 43 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 41 คน
จํานวน 258 คน
จํานวน 255 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 76 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 430,748 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 751 คน คิดเปนรอยละ 0.17
27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน/ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 10 คน
อําเภอนาดวง
อําเภอดานซาย
อําเภอทาลี่
อําเภอผาขาว
อําเภอหนองหิน

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 3 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 95,052 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.01
28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน/ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวน 0 คน
-

จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 0 คน

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 5,442 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0
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29. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน/ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 2 คน
อําเภอดานซาย
จํานวน 1 คน
อําเภอผาขาว
จํานวน 1 คน
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 6,288 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.03
30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น
ไมผานเกณฑ
อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 127 คร.
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 1 คร.
อําเภอนาดวง
จํานวน 2 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 16 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 11 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 15 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 4 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 4 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 9 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 65 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 127 คร. คิดเปนรอยละ 0.08
31. ครอบครัวมีความอบอุน
ไมผานเกณฑ
จํานวน 826 คร.

อําเภอที่มีครัวเรือนไมผานเกณฑ
จํานวนที่ไมผานเกณฑ
อําเภอเมืองเลย
จํานวน 4 คร
อําเภอนาดวง
จํานวน 65 คร.
อําเภอเชียงคาน
จํานวน 23 คร.
อําเภอปากชม
จํานวน 520 คร.
อําเภอดานซาย
จํานวน 40 คร.
อําเภอนาแหว
จํานวน 2 คร.
อําเภอทาลี่
จํานวน 15 คร.
อําเภอวังสะพุง
จํานวน 102 คร.
อําเภอภูกระดึง
จํานวน 26 คร.
อําเภอผาขาว
จํานวน 3 คร.
อําเภอหนองหิน
จํานวน 26 คร.
จํานวนที่สํารวจทั้งหมด 155,689 คร. ไมผานเกณฑ จํานวน 826 คร. คิดเปนรอยละ 0.53
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คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ป ๒๕๖2 ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในภาพรวมทั้งเขตเมืองและ

เขตชนบท จํานวน ๑๔ อําเภอ 155,689 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด จํานวน ๔๔๔,311 คน แยกเปนเพศชาย
223,791 คน เพศหญิง 220,520 คน ครัวเรือนที่ตกเกณฑรายไดเฉลี่ยต่ํากวา ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ป จํานวน 329
ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ย 82,409.93 บาท/คน/ป มีตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมากที่สุด ๓ อันดับแรก ดังนี้
ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 20,482 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 13.16
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 16,570 คน คิดเปนรอยละ 3.73
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒5 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 15,833 คน คิดเปนรอยละ 3.56

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
พบวาประชาชนในจังหวัดเลย แยกเปนรายอําเภอมีตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมากที่สุด ๓ อันดับแรกของแตละ
อําเภอ ดังนี้

๑) อําเภอเมืองเลย

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 986 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 2.95
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒5 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 1,071 คน คิดเปน
รอยละ 1.25
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 895 คน คิดเปนรอยละ 1.04

๒) อําเภอนาดวง

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 1,327 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 20.41
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 1,505 คน คิดเปน รอยละ 7.20
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒5 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 1,368 คน คิดเปน รอยละ 6.54

๓) อําเภอเชียงคาน

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑8 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมี
งานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ไมผานเกณฑ 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 1,834 คน
คิดเปนรอยละ 11.88
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒1 คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได ไมผานเกณฑ 616 คน
คิดเปนรอยละ 5.94
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๔) อําเภอปากชม

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
ไมผานเกณฑ 8 คน คิดเปนรอยละ 13.56
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ครอบครัวมีความอบอุน ไมผานเกณฑ 520 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 5.41
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  ไมผานเกณฑ 473 คน
คิดเปนรอยละ 4.92

๕) อําเภอดานซาย

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 4,882 คน คิดเปนรอยละ 12.70
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 3,978 คน
คิดเปนรอยละ 10.35
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ไมผานเกณฑ
631 คน คิดเปนรอยละ 5.45

๖) อําเภอนาแหว
ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไมผานเกณฑ 44 คน
คิดเปนรอยละ 7.05
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 109 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 3.77
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒1 คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได ไมผานเกณฑ 12 คน
คิดเปนรอยละ 0.65

๗) อําเภอภูเรือ

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 1,959 คน คิดเปนรอยละ 11.62
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 1,694 คน คิดเปนรอยละ
10.05
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒6 คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ไมผานเกณฑ 258 คน คิดเปนรอยละ 1.58

๘) อําเภอทาลี่

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 1,033 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 14.53
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 1,845 คน คิดเปนรอยละ 10.11
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 1,812 คน คิดเปนรอยละ 9.93
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๙) อําเภอวังสะพุง

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 1๑,197 คน
คิดเปนรอยละ 42.12
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒1 คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได ไมผานเกณฑ 167 คน
คิดเปนรอยละ 1.03
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
ไมผานเกณฑ 427 คน คิดเปนรอยละ 0.61

๑๐) อําเภอภูกระดึง

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.๓ ไดเรียนตอชั้น ม.๔ หรือเทียบเทา ไมผานเกณฑ 1 คน
คิดเปนรอยละ 50.00
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 553 คน
คิดเปนรอยละ 6.65
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 179 คน คิดเปนรอยละ 0.77

๑๑) อําเภอภูหลวง

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 167 คน คิดเปน
รอยละ 0.88
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 142 คน
คิดเปนรอยละ 0.75
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒2 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป ไมผานเกณฑ 16 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 0.29

๑๒) อําเภอผาขาว

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 1,551 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 17.82
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมี
งานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ไมผานเกณฑ 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 1,504 คน คิดเปนรอยละ 5.87

๑๓) อําเภอเอราวัณ

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอปไมผานเกณฑ 15 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 0.18
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป
ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ครอบครัวมีความอบอุน ไมผานเกณฑ 0 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.00

๑๔) อําเภอหนองหิน

ลําดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ 835 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 14.94
ลําดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ 1,502 คน คิดเปนรอยละ 8.77
ลําดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ไมผานเกณฑ 1,422 คน คิดเปนรอยละ 8.30
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ขอเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.

ควรนําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนา ตั้งแตระดับ ครัวเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
ควรสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดเก็บขอมูลมากขึ้น ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ควรมีการนําขอมูลไปใชอยางแพรหลาย เพราะสามารถแกปญหาประชาชนไดตรงจุด
คณะทํางานจัดเก็บขอมูลทุกระดับตองใหความสําคัญกับระบบอยางจริงจัง
ในระดับตําบล อปท.ตองเพิ่มบทบาทการวิเคราะห และเผยแพรขอมูล ใหประชาชนทราบเมื่อดําเนินการ
เสร็จแลว
6. กําหนดกระบวนการรับรองคุณภาพของขอมูลทุกขั้นตอน
7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บขอมูลอยางจริงจัง
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ภาคผนวก
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คําสั่งจังหวัดเลย
ที่ 2791/๒๕๖1
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และ
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ป ๒๕๖2
…………………………................................................................
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหกรมการพัฒ นาชุมชนรับผิดชอบการบริหารจัดเก็บข อมูลความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) เปนประจําทุกป และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.๒ค) เปนประจําทุกสองป เพื่อใหการบริหาร
การจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช.๒ค ป 2562 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดขอมูลที่มีความถูกตองครบถวน
ทุกครัวเรือนและทุกหมูบาน สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้นในทุกระดับ
เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ได ขอมู ล ที่ มีความถูกตองครบถว นทุกครัว เรือนและทุกหมูบาน/ชุมชน จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ระดับ
จังหวัด ป ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. รองผูวาราชการจังหวัดเลย (ที่กํากับดูแลงานพัฒนาชุมชน)
หัวหนาคณะทํางาน
๒. ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
คณะทํางาน
๓. ปลัดจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๔. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๕. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๖. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๗. ศึกษาธิการจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๘. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการ
คณะทํางาน
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย
๙. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๑๐. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๑๑. เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๑๒. เกษตรจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๑๓. สถิติจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๑๔. พาณิชยจังหวัดเลย
คณะทํางาน
๑๕. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
คณะทํางาน
/๑๖. แรงงานจังหวัดเลย...
-๒รายงานคุณภาพชีวิตคนเมืองเลย ป 2562
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๑๖. แรงงานจังหวัดเลย
๑๗. วัฒนธรรมจังหวัดเลย
๑๘. ทองถิ่นจังหวัดเลย
๑๙. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย
๒๐. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย
๒๑. นายกเทศมนตรีเมืองเลย
๒๒. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
๒๓. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
๒๔. ประธานเครือขายกลุม นตผ. (OTOP) จังหวัดเลย
๒๕. ประธานเครือขายกองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒๖. ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดเลย
๒๗. ประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจังหวัดเลย
๒๘. ประธานชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
๒๙. พัฒนาการจังหวัดเลย
๓๐. หัวหนากลุมงานสารสนเทศฯ สพจ.เลย

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ

ใหมีหนาที่ ดังนี้
๑) บริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ตามที่คณะกรรมการอํานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ดําเนินการประชุม ชี้แจง หรือฝกอบรมกลุมบุคคล ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดเก็บขอมูลได
อยางถูกตองมีคุณภาพ
๓) ประชาสัมพันธการจัดเก็บขอมูล ใหประชาชนไดรับทราบและเห็นความสําคัญอยางทั่วถึง
๔) สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๕) สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนจากขอมูล ในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดียิ่งขึ้น
๖) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2562
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน

ชื่นโกสุม

ผูวาราชการจังหวัดเลย

นายชนาส

ชัชวาลวงศ

รองผูวาราชการจังหวัดเลย

นางชะตา

ธุลีจันทร

พัฒนาการจังหวัดเลย

ผูใหคาํ แนะนํา
นายสุพัฒน

ทองสุทธิ

นางสาวทิพวัลย ทันหา

หัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายอํานวยการ

รวบรวม วิเคราะห และเขียนรายงาน
นางพัฒนา

ธรรมสรณกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(ผูชวยหัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นายนัทธี

ธงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

พิมพ/พิสูจนอักษร/ออกแบบ
นางพัฒนา

ธรรมสรณกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(ผูชวยหัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
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สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
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