คำนำ
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561
ฉบับนี้ เป็น การน าเสนอผลการการจัดเก็บข้อ มูลความจาเป็น พื้น ฐาน (จปฐ.)
ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2560) จากครัวเรือนที่มีอยู่จริง ทั้งในเขตชนบท และ
เขตเมือง ในรูปแบบการรายงานผลคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ทาให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนภาพรวมของจังหวัด โดยมีเครื่องมือใน
การวัดผลคุณภาพชีวิต จานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ซึ่ง ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คือ ปั ญ หาที่ทุ กคนในครัว เรือนต้องร่วมกั น แก้ไข เพราะเป็ น เรื่อ งที่ทุ กคนใน
ครัวเรือนสามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยตนเอง ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็ น
จ านวนมากในภาพรวมระดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ต าบล อ าเภอ และจั ง หวั ด
เป็ น ภารกิ จ ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะระดั บ ต้ อ งน าไปใช้ ใ น
การวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
ส านั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุ รี ในฐานะเลขานุ การคณะทางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561 “ ฉบับนี้
จะเป็น ประโยชน์ แก่ ทุ กภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทาโครงการ การอนุมัติ
โครงการ/งบประมาณ การลงทุ น ทางธุรกิ จ การศึ กษาวิจั ย และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
กันยายน 2561

คำนิยม
กระทรวงมหาดไทยมี บ ทบาทหน้ า ที่ ในการบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุงสุ ข
แก่พี่ น้ อ งประชาชน มี น โยบายส าคัญ ในการด าเนิ น งานพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต
เพื่ อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากให้ยั่งยืน เพื่อขจัด
ความยากจนของพี่น้องประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูล ความจาเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ถือได้ว่าเป็น ข้อมูล ที่สาคัญ ของ
ครัวเรือ น ชุม ชน และประเทศ ช่วยทาให้ รัฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
มองเห็นภาพรวมของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคน ครัวเรือน
และชุมชน เห็น ผลการพัฒนาที่ผ่านมาและกาหนดแนวโน้มในอนาคต รวมทั้ง
ยังสามารถชี้เป้าหมายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาได้อย่าง
มีทิศทางในทุกระดับ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ยังสามารถใช้
ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วย
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีทุกท่าน มาร่วมกันให้
ข้อมูล ที่แท้ จ ริง บนหลักคิดที่ว่า "ร่วมกัน พัฒ นาชาติ ร่วมกั น ให้ ข้อมูล จปฐ."
ขอให้กลุ่ม องค์กร และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญ
กับ ข้ อ มูล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) พร้อ มทั้ งน าข้อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ใน
การกาหนดนโยบาย วางแผนการพั ฒ นาทุ กระดับ อนุ มั ติแ ผนงานโครงการ
ติดตามและประเมิน ผลการพัฒ นา เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ภาคผนวก
 ภาพการประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุรี ปี 2561
 ภาพการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561
 ภาพคณะทางานฯ นิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ซึ่ ง ได้
ทาการส ารวจคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดนนทบุรี จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัย
อยู่จ ริงในพื้ น ที่ เกิน 6 เดื อน ทั้งที่ มีเลขที่บ้ านและไม่ มีเลขที่บ้ าน โดยจัดเก็ บ
ข้อมู ล รอบปีที่ ผ่า นมา (ปี 2560) มี ผ ลการจัดเก็บข้ อมู ล ครัวเรือ นทั้ งจังหวั ด
นนทบุ รี ใน 6 อ าเภอ 44 ต าบล 45 องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น และ 557
หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 151,103 ครัวเรือน มีประชากร 311,338 คน แยกเป็น
เพศชาย จ านวน 144,363 คน (46.37 %) เพศหญิ ง จ านวน 166,975 คน
(53.63 %) มีผลสรุปได้ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
อำเภอไทรน้อย
12,471 ครัวเรือน
ร้อยละ 8.25
29,954 คน
ร้อยละ 9.62

อำเภอบำงใหญ่
39,759 ครัวเรือน
ร้อยละ 26.31
70,616 คน
ร้อยละ 22.68

อำเภอบำงบัวทอง
48,833 ครัวเรือน
ร้อยละ 32.32
104,740 คน
ร้อยละ 33.64

อำเภอบำงงกรวย
9,447 ครัวเรือน
ร้อยละ 6.25
25,618 คน
ร้อยละ 8.23

อำเภอปำกเกร็ด
17,627 ครัวเรือน
ร้อยละ 11.67
41,079 คน
ร้อยละ 13.20

อำเภอเมืองนนทบุรี
22,966 ครัวเรือน
ร้อยละ 15.20
39,331 คน
ร้อยละ 12.63

จำนวนครัวเรือน
อาเภอบางบั วทอง มี จ านวนครัว เรือ นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อ าเภอ
บางใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด อาเภอไทรน้อย และอาเภอ
บางกรวย ตามลาดับ
จำนวนประชำกร
อาเภอบางบั วทอง มี จ านวนประชากรมากที่ สุด รองลงมาคื อ อ าเภอ
บางใหญ่ อาเภอปากเกร็ด อาเภอเมืองนนทบุ รี อาเภอไทรน้ อย และอาเภอ
บางกรวย ตามลาดับ
ช่วงอำยุ
เมื่อพิจาณาช่วงอายุต่าง ๆ ของประชากรในจังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้ม
อัตราการเกิดลดลง และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรส่วนมากมีช่วงอายุ
35 ปี – 49 ปี ร้อยละ 30.32 รองลงมา คือ อายุ 50 ปี – 59 ปี ร้อยละ 20.29
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 19.56 อายุ 26 ปี – 34 ปี ร้อยละ 11.25 อายุ 19 ปี –
25 ปี ร้อยละ 7.04 ซึ่งสรุปได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.41 มีอายุตั้งแต่
26 ปีขึ้นไป
ระดับกำรศึกษำ
ประชากรส่วนมากจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.91
รองลงมาคื อ จบชั้ น ประถมศึ ก ษา (ป.4, ป.7 ,ป.6) ร้ อ ยละ 19.50 จบชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 – 5 หรือ ม.4 – 6 หรือ ปวช.) ร้อยละ 19.09
ตามลาดับ โดยมีเพียงร้อยละ 1.46 ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อำชีพ
ประเภทอาชี พ ที่ ป ระชากรประกอบอาชี พ มากที่ สุ ด คื อ รั บ จ้ างทั่ ว ไป
ร้อยละ 32.04 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท ร้อยละ 13.94 กาลังศึกษา ร้อยละ
13.90 ค้า ขาย ร้อยละ 8.91 ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 7.36 ธุรกิจ ส่วนตัว ร้อยละ

5.92 พนักงาน - รับราชการ ร้อยละ 5.85 อาชีพ อื่ น ๆ 5.66 มีป ระชาชนที่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้ แก่ ท านา ทาไร่ ท าสวน ท าประมง ปศุ สัต ว์
ร้อยละ 4.04
ศำสนำ
ประชากรจังหวัดนนทบุรีนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.64 (291,550 คน)
มากที่สุด รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6.02 (18,755 คน) นอกจากนี้
ยังนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.30 (949 คน) และศาสนาซิกส์ ศาสนาฮิน ดู
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.04 (84 คน)

2. คุณภำพชีวิตของคนจังหวัดนนทบุรี
คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดนนทบุรี จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตามตัวชี้วัด จานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด มีผลการพัฒนา ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภำพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง (สภำพปัญหำน้อยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป จากการสารวจ
ข้อมูล ปี 2561 มีจ านวนร้อยละของการไม่ผ่ านเกณฑ์ เท่ากับ 0.00 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.53
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน จากการส ารวจข้อมูล ปี 2561 มีจ านวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.00 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.05
1.3 ตัวชี้ วัด ที่ 4 ครัวเรือ นกิ น อาหารถู กสุ ข ลัก ษณะ ปลอดภั ย และได้
มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.34 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.92

1.4 ตั วชี้ วัด ที่ 6 คนอายุ 35 ปี ขึ้ น ไป ได้ รับการตรวจสุ ขภาพประจ าปี
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
0.56 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.92
1.5 ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
วันๆละ 30 นาที จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่าน
เกณฑ์ เท่ากับ 1.06 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 2.18
2. จ านวนร้อยละของตัวชี้ วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ค งที่ (สภำพปัญ หำคงเดิม )
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1 ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.01 ซึ่งคงเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.01
2.2 ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
0.43 ซึ่งคงเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.43
หมวดที่ 2 สภำพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง (สภำพปัญหำน้อยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.01 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.13
1.2 ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 ลิตรต่อวัน ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.003 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.04

1.3 ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45
ลิตรต่อวัน ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.01 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.04
1.4 ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด และถูกสุขลักษณะ จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.55 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.61
1.5 ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.13 ซึ่งลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.71
1.6 ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.20 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.82
1.7 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 14 ครั ว เรื อ นมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
0.02 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.12
หมวดที่ 3 กำรศึกษำ มี 5 ตัวชี้วัด
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.06 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.21
1.2 ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 1.26
ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.29

1.3 ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.53 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 2.74
1.4 ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.02 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.08
2. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น (สภำพปัญหำมำกขึ้น)
ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 16 เด็ กอายุ 6-14 ปี ได้ รั บ การศึ กษาภาคบั งคั บ 9 ปี
จากการส ารวจข้อมูล ปี 2561 มีจ านวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
5.58 ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 3.87
หมวดที่ 4 กำรมีงำนทำและรำยได้ มี 4 ตัวชี้วัด
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ จากการสารวจ
ข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.48 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.01
1.2 ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
9.17 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 11.18
1.3 ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี จากการสารวจ
ข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.03 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.49

1.4 ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 18.39 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 20.25
หมวดที่ 5 ค่ำนิยม มี 8 ตัวชี้วัด
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 1.37 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2560 เท่ากับ 1.65
1.2 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 1.54 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.82
1.3 ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อย สัปดาห์ละ1ครั้ง จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.34 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.51
1.4 ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.02 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.11
1.5 ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.07 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.23
1.6 ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.00 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.31

1.7 ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวน
ร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.51 ซึ่งลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560
เท่ากับ 2.16
1.8 ตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น จากการสารวจข้อมูล ปี 2561
มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.17 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2560 เท่ากับ 0.53
ปัญหำที่ควรได้รับกำรแก้ไข 5 ลำดับแรก
1. ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์ 27,783
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.39 จากทั้งหมด 151,103 ครัวเรือน
2. ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์
5,565 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 จากทั้งหมด 60,693 คน
3. ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,105 คน คิดเป็นร้อยละ 5.58 จากทั้งหมด 19,820 คน
4. ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,794 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.54 จากทั้งหมด 311,338 คน
5. ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,280 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.37 จากทั้งหมด 311,338 ครัวเรือน

3. ภำวะเศรษฐกิจครัวเรือน
รำยได้ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อ คนต่อปี ภาพรวมจังหวัดนนทบุ รี จ านวน 146,059.83
บาท/คน/ปี โดยที่อาเภอบางใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี มากที่สุด จานวน
173,458.37 บาท/คน/ปี รองลงมา คือ อ าเภอเมื องนนทบุรี 156,685.17
บาท/คน/ปี อาเภอบางบัวทอง 144,964.05 บาท/คน/ปี อาเภอปากเกร็ด

134,402.20 บาท/คน/ปี อาเภอบางกรวย 130,138.82 บาท/คน/ปี และ
อาเภอไทรน้อย 100,951.96 บาท/คน/ปี ตามลาดับ
รำยจ่ำยครัวเรือน
รายจ่า ยเฉลี่ยต่ อคนต่อ ปีภาพรวมจังหวัด นนทบุรี จ านวน 92,280.16
บาท/คน/ปี โดยที่อาเภอบางใหญ่ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี มากที่สุด จานวน
124,168.09 บาท/คน/ปี รองลงมา คือ อาเภอบางบัวทอง 93,434 บาท/คน/ปี
อาเภอเมืองนนทบุรี 81,395.51 บาท/คน/ปี อาเภอบางกรวย 79,274.61 บาท/
คน/ปี อ าเภอปากเกร็ ด 75,034.73 บาท/คน/ปี และอ าเภอไทรน้ อ ย
62,135.74 บาท/คน/ปี ตามลาดับ

4. ข้อมูลที่น่ำสนใจ
จำนวนครัวเรือนไม่ผ่ำนเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บำทต่อปี
ผลจากการสารวจข้อมูลจังหวัดนนทบุรี พบว่า มี ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
น้อยกว่าคนละ 38,000 บาทต่อปี มีจานวน 46 ครัวเรือน โดยอาเภอที่มีจานวน
ครัวเรือนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย มากที่สุด คือ อาเภอบางบัวทอง จานวน
19 ครัวเรือ น คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 41.30 รองลงมาคื อ อ าเภอเมื องนนทบุ รี 13
ครัวเรือน คิดเป็ น ร้อ ยละ 28.26 อาเภอบางกรวย 7 ครัวเรือน คิด เป็น ร้อยละ
15.22 อ าเภอปากเกร็ด 4 ครัวเรือน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 8.70 อาเภอบางใหญ่ 2
ครัวเรือน คิดเป็ น ร้อยละ 4.35 และอาเภอไทรน้อย 1 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ
2.17 ตามลาดับ
สัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น
ผล จากการส ารวจครั ว เรื อ นที่ อ บอุ่ น ของจั ง หวั ด นนทบุ รี 151,103
ครัวเรือน พบว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี มีสัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น ร้อยละ
99.83 โดยอาเภอที่มีสัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น มากที่สุด คือ อาเภอไทรน้อย
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ อาเภอบางใหญ่ ร้อยละ 99.97 อาเภอเมืองนนทบุรี

99.95 อาเภอบางบัวทอง ร้อยละ 99.90 อาเภอบางกรวย และอาเภอปากเกร็ด
ร้อยละ 99.31 ตามลาดับ
ระดับควำมสุขเฉลี่ย
ผล จากการส ารวจระดั บ ความสุ ขเฉลี่ย ของคนในครัว เรื อ นของจั งหวั ด
นนทบุ รี 151,103 ครั ว เรื อ น พบว่ า ภาพรวมจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ร ะดั บ
ความสุ ข เฉลี่ ย 8.28 โดยอ าเภอบางใหญ่ มี ร ะดั บ ความสุ ข เฉลี่ ย ของคนใน
ครั วเรื อน มากที่ สุ ด คื อ 8.69 รองลงมาคื อ อ าเภอปากเกร็ด 8.55 อ าเภอ
บางบั วทอง 8.14 อาเภอเมื อ งนนทบุ รี 8.09 อ าเภอบางกรวย 8.03 และ
อาเภอไทรน้อย 7.69 ตามลาดับ

เกริน่ นำ
ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
ข้อ มูล ควำมจ ำเป็น พื้น ฐำน (จปฐ.) คือ ข้อมู ล ในระดั บครัวเรือนที่
แสดงถึงสภาพความจาเป็น พื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละ
เรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) เป็นข้อมูล ที่แสดงถึงลักษณะของ
สังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้น ต่าของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อย
คนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ากว่าระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปั ญหาที่จ ะต้อ ง
แก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาประเทศ

หลักกำร
1. ใช้เครื่อ งชี้ วัด ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน เป็ น เครื่ องมื อ ของกระบวนการ
เรียนรู้ข องประชาชนในหมู่บ้ าน/ชุม ชน เพื่ อให้ป ระชาชนในหมู่ บ้าน/ชุ มชน
ทราบถึงสภาพความเป็น อยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
ความจาเป็นพื้นฐาน นับตั้งแต่การกาหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

3. ใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น

วัตถุประสงค์
“
เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัว
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน
โดยมีเครื่องชี้วัดความจาเป็นพืน้ ฐานเป็นเครื่องมือ
”

แนวคิดและควำมเป็นมำ
ปี 2525 แนวคิ ด เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรก ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาหนดรูปแบบลั กษณะของสังคมไทยและคน
ไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกาหนดเป็นเครื่องชี้วัด ความจาเป็นพื้นฐานของ
คนไทย ซึ่งได้ข้อสรุปว่า “ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐานทุกตัวชี้วัด ”
ปี 2528 คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบและอนุมัติเมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2528
ให้ มี ก ารด าเนิ น การโครงการ ปี ร ณรงค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต และประกาศใช้ เป็ น
“ ปีรณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ (ปรช.)” (20 สิงหาคม 2528 –
31 ธันวาคม 2530) โดยใช้เครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยว่าอย่างน้อยคนไทยควรมีคุณภาพ
ชีวิตในเรื่องอะไรบ้างและควรมีระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ปี 2531 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบโครงการปีรณรงค์ให้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินงาน
ต่อภายใต้ชื่องานว่า “ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.) ”
ปี 2533 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน เป็นประจาทุกปี และมีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดทุก 5
ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2555 อยู่ในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด
ปี 2560 อยู่ในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด

กำรกำหนดเครื่องชีว้ ัด
ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน บริ ห ารการจั ด เก็ บ โดยคณะกรรมการ
อ านวยการงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน (พ ชช.) ประธาน
คณะกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
และเลขานุ ก าร คณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนส่ ว นราชการต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทุก 5 ปี คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.) จะแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทางานปรับปรุงเครื่อง ชี้วัด
คุณ ภาพชี วิตของประชาชน ได้ป รับปรุง หรือพั ฒ นาเครื่อ งชี้ วัดความจ าเป็ น
พื้นฐานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กาหนดขึ้นใหม่
คณะท างาน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนส่ ว นราชการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ฝ่ ายเลขานุ ก าร ซึ่ งจะร่ว มกั น ก าหนดเครื่ องชี้ วั ด
ตั ว ชี้ วั ด เกณฑ์ ชี้ วั ด ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน และหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพตั ว ชี้ วั ด

ความจ าเป็ น พื้น ฐานที่ต้องรับผิดชอบ น าผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประโยชน์
1. ประชาชน จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของตนเอง และ
ครัวเรือน และสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น
การดูแลสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของสมาชิกครัวเรือน ฯลฯ
2. ประชาชน สามารถเข้ า ถึ ง และได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารด้ า นต่ า งๆ จากรั ฐ
โดยเฉพาะการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากภาครั ฐ อย่ า งทั น ท่ ว งที เมื่ อ ได้ รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ เพราะได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ
3. ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กร หรือกลุ่มภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน
และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้นาไปใช้ในการวางแผน กาหนด
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้ทราบและมี
ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ตาบล อาเภอ
จั งหวั ด ตลอดจนภาพรวมในระดั บ ประเทศ เพื่ อ น าไปใช้ ก าหนดนโยบาย
วางแผนปฏิบัติการ กาหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุ ณภาพชีวิต
ของประชาชน
5. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือสถาบันที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่าง
ทั่วถึง ทุกพื้นที่ เขตชนบทหรือเขตเมือง ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
6. ภาคเอกชน สามารถนาข้อมูลในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ไปใช้ใน
การตัดสินใจ และวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง

เครื่องชี้วัดควำมจำเป็นพื้นฐำนช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
เครื่ อ งชี้ วั ด ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพดี
มี 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม
มี 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 การศึกษา
มี 5 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้
มี 4 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 ค่านิยม
มี 8 ตัวชี้วัด

คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ประธาน
คณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัด

กรมการพัฒนาชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน---------------------

ฝ่ายเลขานุการ

คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด : หัวหน้าฯ

จังหวัด
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
นายอาเภอ : หัวหน้าฯ
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบล

อาเภอ

นายก อบต./เทศบาลตาบล : หัวหน้าฯ
คาสั่งผู้จัดเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ตาบล และคาสั่งผู้บันทึกข้อมูลของตาบล

ผู้จัดเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน
ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บโดย
หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัคร กรรมการหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต. ผู้นาชุมชนและ อสม.
สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิก

ส่วนกลาง

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูล

นาเสนอผลในระดับจังหวัด

บันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ตาบล

นาเสนอผลในระดับอาเภอ

ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลอีกครั้ง

นาเสนอผลในระดับตาบล

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของประชำชนจังหวัดนนทบุรี

รำยงำนคุณภำพชีวิตของประชำชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561
ในส่ ว นนี้ เป็ น ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.)
ซึ่งดาเนินการจัดเก็บจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง โดยมีผลการจัดเก็บข้อมูล ของ
ครัวเรือนในจังหวัดนนทบุรี 6 อาเภอ 44 ตาบล 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
557 หมู่บ้า น/ชุมชน จ านวน 151,103 ครัวเรือน มีประชาชนที่อาศัยอยู่จ ริง
จานวน 311,338 คน

จำนวนครัวเรือน 151,103 ครัวเรือน โดยแต่ละอาเภอ มีจานวนครัวเรือน
ดังนี้

อำเภอไทรน้อย
12,471 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 8.25

อำเภอบำงใหญ่
39,759 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 26.31

อำเภอบำงบัวทอง
48,833 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 32.32
อำเภอปำกเกร็ด
17,627 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 11.67

อำเภอเมืองนนทบุรี
22,966 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 15.20
อำเภอบำงงกรวย
9,447 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 6.25

2
ที่

1
2
3
4
5
6

อำเภอ

เมืองนนทบุรี
บำงกรวย
บำงใหญ่
บำงบัวทอง
ไทรน้อย
ปำกเกร็ด
รวม

จำนวนครัวเรือน

คิดเป็นร้อยละ

22,966
9,447
39,759
48,833
12,471
17,627
151,103

15.20
6.25
26.31
32.32
8.25
11.67
100.00

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี มีครัวเรือน 151,103
ครั ว เรื อน โดยอ าเภอบางบั วทอง มี จ านวนครัว เรื อ น มากที่ สุ ด คื อ 48,833
ครัวเรือน คิดเป็ น ร้อยละ 32.32 รองลงมาคือ อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมื อ ง
นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด อาเภอไทรน้อย และอาเภอบางกรวย ตามลาดับ

จำนวนประชำกร 311,338 คน โดยแต่ละอาเภอ มีจานวนคน ดังนี้
ชำย : 144,363 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.37

หญิง : 166,975 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.63
อำเภอบำงบัวทอง
104,740 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.64

อำเภอไทรน้อย
29,954 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.62

อำเภอปำกเกร็ด
41,079 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.20

อำเภอบำงใหญ่
70,616 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.68
อำเภอบำงงกรวย
25,618 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.23

อำเภอเมืองนนทบุรี
39,331 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.63

3
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองนนทบุรี
บำงกรวย
บำงใหญ่
บำงบัวทอง
ไทรน้อย
ปำกเกร็ด
รวม

เพศชำย(คน)
17,857
11,786
32,676
48,754
14,242
19,048
144,363

เพศหญิง(คน)
21,474
13,832
37,940
55,986
15,712
22,031
166,975

รวม(คน) คิดเป็นร้อยละ
39,331
12.63
25,618
8.23
70,616
22.68
104,740
33.64
29,954
9.62
41,079
13.20
311,338
100.00

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี มีประชากร
311,338 คน โดยอาเภอบางบัวทอง มีจานวนประชากร มากที่สุดคือ 104,740
คน รองลงมาคือ อาเภอบางใหญ่ อาเภอปากเกร็ด อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอ
ไทรน้อย และอาเภอบางกรวย ตามลาดับ

อัตรำเฉลี่ยจำนวนประชำกรต่อครัวเรือน
อัตรำเฉลี่ยจำนวนประชำกรต่อครัวเรือน จำแนกตำมอำเภอ
ที่

อำเภอ

1 เมืองนนทบุรี

จำนวน
ครัวเรือน
22,966

เพศชำย (คน)
คน
สัดส่วน
17,857
0.78

เพศหญิง (คน)
คน
สัดส่วน
21,474
0.94

รวม (คน)
คน
สัดส่วน
39,331
1.71

2 บำงกรวย

9,447

11,786

1.25

13,832

1.46

25,618

2.71

3 บำงใหญ่

39,759

32,676

0.82

37,940

0.95

70,616

1.78

4 บำงบัวทอง

48,833

48,754

1.00

55,986

1.15

104,740

2.14

5 ไทรน้อย

12,471

14,242

1.14

15,712

1.26

29,954

2.40

6 ปำกเกร็ด

17,627

19,048

1.08

22,031

1.25

41,079

2.33

151,103

144,363

0.96

166,975

1.11

311,338

2.06

รวม

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี มีจานวนประชากร
2.06 คนต่อครัวเรือน โดยอาเภอบางกรวย มีจานวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน

4

มากที่ สุ ด คือ 2.71 รองลงมา คื อ อาเภอไทรน้ อ ย อาเภอปากเกร็ด อ าเภอ
บางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ และอาเภอเมืองนนทบุรี ตามลาดับ

ช่วงอำยุของประชำกร
ช่วงอำยุของประชำกร จำแนกตำมช่วงอำยุในข้อมูล จปฐ.
เพศ
ช่วงอำยุ
1 เดือน ถึง 5 เดือน
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 12 ปี
13 ปี – 14 ปี
15 ปี – 18 ปี
19 ปี – 25 ปี
26 ปี – 34 ปี
35 ปี – 49 ปี
50 ปี – 59 ปี
60 ปีขนึ้ ไป
รวม

ชำย(คน)
25
100
728
2,554
7,749
2,495
4,793
10,901
16,429
43,363
28,947
26,279
144,363

%
หญิง(คน)
0.01
23
003
81
0.23
702
0.82
2,441
2.49
7,376
0.80
2,182
1.54
4,717
3.50 11,015
5.28 18,584
13.93 51,024
9.30 34,208
8.44 34,622
46.37 166,975

%
รวม(คน)
0.01
48
0.03
181
0.23
1,430
0.78
4,995
2.37 15,125
0.70
4,677
1.52
9,510
3.54 21,916
5.97 35,013
16.39 94,387
10.99 63,155
11.12 60,901
53.63 311,338

%
0.02
0.06
0.46
1.60
4.86
1.50
3.05
7.04
11.25
30.32
20.29
19.56
100.00

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชากรในจังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้มอัตรา
การเกิดลดลง และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรส่วนมากมีช่วงอายุ 35 ปี –
49 ปี ร้อยละ 30.32 รองลงมา คือ อายุ 50 ปี – 59 ปี ร้อยละ 20.29 อายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 19.56 อายุ 26 ปี – 34 ปี ร้อยละ 11.25 อายุ 19 ปี – 25 ปี7.04
ร้อยละ 7.04 ซึ่งสรุปได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.41 มีอายุตั้งแต่ 26 ปี
ขึ้นไป

5

ประชำกร จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ

เพศ
ชำย(คน)

%

หญิง(คน)

%

รวม(คน)

%

ไม่เคยศึกษำ
อนุบำล/ศูนย์เด็กเล็ก
ต่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำ (ป.
4,ป.7,ป.6)

2,783
2,188
4,052

0.89
0.70
1.30

3,461
2,093
4,846

1.11
0.67
1.56

6,244
4,281
8,898

2.01
1.38
2.86

ประถมศึกษำ(ป.4,ป.7,ป.6)
ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3)

26,678
22,879

8.57
7.35

34,047
23,813

10.94
7.65

60,725
46,692

19.50
15.00

ม.ปลำย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6
หรือ ปวช.)
อนุปริญญำ หรือ เทียบเท่ำ
หรือ ปวส.
ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม

28,544

9.17

30,875

9.92

59,419

19.09

15,156

4.87

15,370

4.94

30,526

9.80

40,138
1,945
144,363

12.89
0.62
46.37

49,873
2,597
166,975

16.02
0.83
53.63

90,011
4,542
311,338

28.91
1.46
100.00

จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชากรจั ง หวั ด นนทบุ รี ส่ ว นมาก
จบการศึ กษาปริญ ญาตรี หรือ เทีย บเท่ า ร้อยละ 28.91 รองลงมาคือ จบชั้ น
ประถมศึกษา (ป.4, ป.7 ,ป.6) ร้อยละ 19.50 จบชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ. 4 – 5 หรือ ม.4 – 6 หรือ ปวช.) ร้อยละ 19.09 ตามล าดับ โดยมีเพียง
ร้อยละ 1.46 ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

6

ประชำกร จำแนกตำมอำชีพ
ประเภทอำชีพ
กำลังศึกษำ
ไม่มีอำชีพ
เกษตรกรรม – ทำนำ
เกษตรกรรม –ทำไร่
เกษตรกรรม – ทำสวน
เกษตรกรรม – ทำประมง
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์
พนักงำน - รับรำชกำร
พนักงำน - รัฐวิสำหกิจ
พนักงำนบริษัท
รับจ้ำงทั่วไป
ค้ำขำย
ธุรกิจส่วนตัว
อำชีพอื่นๆ
รวม

ชำย(คน)
21,832
8,775
2,922
175
3,275
40
58
8,851
3,800
19,558
48,902
10,035
8,986
7,154
144,363

%
7.01
2.82
0.94
0.06
1.05
0.01
0.02
2.84
1.22
6.28
15.71
3.22
2.89
2.30
46.37

เพศ
หญิง(คน)
21,444
14,152
2,281
198
3,506
40
57
9,374
3,641
23,829
50,845
17,713
9,440
10,455
166,975

%
รวม(คน)
6.89 43,276
4.55 22,927
0.73
5,203
0.06
373
1.13
6,781
0.01
80
0.02
115
3.01 18,225
1.17
7,441
7.65 43,387
16.33 99,747
5.69 27,748
3.03 18,426
3.36 17,609
53.63 311,338

%
13.90
7.36
1.67
0.12
2.18
0.03
0.04
5.85
2.39
13.94
32.04
8.91
5.92
5.66
100.00

จากตารางแสดงให้เห็น ว่า ประเภทอาชีพ ที่ประชากรจังหวัดนนทบุรี
ประกอบอาชีพ มากที่สุดคือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32.04 รองลงมาคือ พนักงาน
บริษัท ร้อยละ 13.94 กาลั งศึกษา ร้อยละ 13.90 ค้าขาย ร้อยละ 8.91 ไม่มี
อาชีพ ร้อยละ 7.36 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 5.92 พนักงาน - รับราชการ ร้อยละ
5.85 อาชีพอื่น ๆ 5.66 มีประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา
ทาไร่ ทาสวน ทาประมง ปศุสัตว์ ร้อยละ 4.04

7

ประชำกร จำแนกตำมศำสนำ
ศำสนำ
พุทธ
คริสต์
อิสลำม
ซิกส์
ฮินดู

ชำย(คน)
134,951
381
8,994
11
7

%
43.35
0.12
2.89
0.00
0.00

อื่นๆ
รวม

19
144,363

0.01
46.37

เพศ
หญิง(คน)
%
รวม(คน)
156,599 50.30 291,550
568
0.18
949
9,761
3.14 18,755
7
0.00
18
8
0.00
15
32
166,975

0.01
53.63

51
311,338

%
93.64
0.30
6.02
0.01
0.00
0.02
100.00

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชากรจังหวัดนนทบุรี นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 93.64 (291,550 คน) มากที่สุด รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ
6.02 (18,755 คน) นอกจากนี้ยังนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.30 (949 คน)
และศาสนาซิกส์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.04 (84 คน)

ส่วนที่ 2
คุณภำพชีวิตของประชำชนจังหวัดนนทบุรี

จำกกำรสำรวจข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลใน
รอบปี ที่ ผ่ ำ นมำ (ปี 2560) ของประชำชนจั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ อ ำศั ย อยู่ จ ริ ง ทั้ ง
6 อ ำเภอ จำนวน 151,103 ครัว เรือ น 311,338 คน พบว่ำ ประชำชนจังหวั ด
นนทบุ รี มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ตำมเครื่อ งชี้ วัด ควำมจ ำเป็ น พื้ น ฐำน (จปฐ.) จ ำนวน
5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้

หมวดที่ 1 สุขภำพ มี 7 ตัวชี้วัด
การมี สุ ข ภาพดี เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต
ให้มีความสุข ต้องเป็น ผู้ที่มีสภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ส มบูรณ์ ปราศจาก
โรคภั ย ไข้ เจ็บ มีโครงสร้างของร่างกายที่ เหมาะสม สามารถปฏิ บั ติ งานหรื อ
ทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้น การพัฒนาคนให้
เป็ น ผู้ ที่ มี สุ ข ภาพแข็ งแรง จึ ง ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาเป็ น หมวดแรกในการพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิตตามแนวคิดความจ าเป็นพื้ นฐาน หมวดนี้ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
มีผลการพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จานวนที่สารวจทั้งหมด
ปี 2560

หมวดที่ 1 สุขภำพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30นาที

ปี 2561

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2560

ร้อยละ
ปี 2561

937 คน

228 คน

5 คน

0 คน

0.53

0.00

765 คน

181 คน

8 คน

0 คน

1.05

0.00

22,052 คน

21,799 คน

3 คน

3 คน

0.01

0.01

144,529 คร.

151,103 คร.

1,323 คร.

516 คร.

0.92

0.34

144,529 คร.

151,103 คร.

628 คร.

645 คร.

0.43

0.43

204,179 คน

218,583 คน

1,887 คน

1,231 คน

0.92

0.56

285,785 คน

304,684 คน

6,243 คน

3,230 คน

2.18

1.06
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หมวดที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2561 และ ปี 2560
2.5
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1
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จากแผนภูมิเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ 1 สุขภาพ สรุปได้ดังนี้
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง (สภำพปัญหำน้อยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป จากการสารวจ
ข้อมูล ปี 2561 มีจ านวนร้อยละของการไม่ผ่ านเกณฑ์ เท่ากับ 0.00 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.53
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน จากการส ารวจข้อมูล ปี 2561 มีจ านวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.00 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.05
1.3 ตัวชี้วัด ที่ 4 ครัวเรือนกิน อาหารถูกสุข ลักษณะ ปลอดภั ย และได้
มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.34 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.92

10

1.4 ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
0.56 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.92
1.5 ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
วันๆละ 30 นาที จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่าน
เกณฑ์ เท่ากับ 1.06 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 2.18
2. จ านวนร้อยละของตัวชี้ วัดที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ ค งที่ (สภำพปัญ หำคงเดิม )
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1 ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.01 ซึ่งคงเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.01
2.2 ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
0.43 ซึ่งคงเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.43
โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

100 %

0.00 %

228 คน

0 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กแรกเกิด จานวน 228 คน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้าหนัก 2,500 กรัม จานวน 228 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

100 %

0.00 %

181 คน

0 คน
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ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี
จ านวน 181 คน ได้ กิ น นมแม่ อ ย่ างเดี ย ว อย่ างน้ อ ย 6 เดื อ นแรกติ ด ต่ อ กั น
จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำง
สร้ำงภูมิคุ้มกันโรค
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.99 %

0.01 %

21,796 คน

3 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี จานวน
21,799 คน ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคครบตามตารางสร้างภูมิคุ้มกัน โรคจานวน
21,796 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01
ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.66 %

0.34 %

150,587 ครัวเรือน

516 ครัวเรื อน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครั ว เรื อ น ทุ ก คนในครั ว เรื อ นกิ น อาหารถู ก สุ ข ลั ก ษณ ะ ปลอดภั ย และ
ได้มาตรฐาน จานวน 150,587 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.66 ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 516 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.34
ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่ำงเหมำะสม
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.57 %

0.43 %

150,458 ครัวเรือน

645 ครัวเรื อน
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ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จ านวน 151,103
ครัวเรือน มีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น อย่างเหมาะสม
จานวน 150,458 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.57 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 645
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.43
ตัวชี้วัดที่ 6 คนอำยุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.44 %

0.56 %

217,352 คน

1,231 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 35 ปีขึ้นไป จานวน
218,583 คน ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 217,352 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.44 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1,231 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56
ตัวชี้วัดที่ 7 คนอำยุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน
ๆ ละ 30 นำที
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

98.94 %

1.06 %

301,454 คน

3,230 คน

ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้ งจังหวัด คนอายุ 6 ปีขึ้ น ไป จ านวน
304,684 คน ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จานวน
301,454 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3,230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.06

หมวดที่ 2 สภำพแวดล้อม มี 8 ตัวชี้วัด
ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สาคัญและจาเป็นในการดารงชีวิตของมนุษย์
คนจะมีคุณ ภาพที่ดีน อกจากจะต้องมีสุขภาพดีแล้ว ต้องมีส ภาพแวดล้อมที่ ดี
อันได้แก่ ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง สะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย เป็น แหล่ง
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พักพิงสาหรับสร้างความอบอุ่นในครอบครัว มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของคนในครั ว เรื อ น หมวดนี้
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด มีผลการพัฒนา ดังนี้
จานวนที่สารวจทั้งหมด
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ปี 2560

ปี 2561

144,529 คร.

151,103 คร.

184 คร.

10 คร.

0.13

0.01

144,529 คร.

151,103 คร.

54 คร.

5 คร.

0.04

0.003

10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

144,529 คร.

151,103 คร.

59 คร.

18 คร.

0.04

0.01

144,529 คร.

151,103 คร.

2,327 คร.

830 คร.

1.61

0.55

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

144,529 คร.

151,103 คร.

1,032 คร.

191 คร.

0.71

0.13

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

144,529 คร.

151,103 คร.

1,181 คร.

296 คร.

0.82

0.20

144,529 คร.

151,103 คร.

171 คร.

32 คร.

0.12

0.02

หมวดที่ 2 สภำพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และ
บ้านมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 ลิตรต่อวัน

ปี 2560

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
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หมวดที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนร้อยละที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ ในปี 2561 และ ปี 2560
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จากแผนภูมิเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม
สรุปได้ดังนี้
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.01 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.13
1.2 ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 ลิตรต่อวัน ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.003 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.04
1.3 ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45
ลิตรต่อวัน ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.01 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.04
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1.4 ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด และถูกสุขลักษณะ จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.55 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.61
1.5 ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.13 ซึ่งลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.71
1.6 ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.20 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.82
1.7 ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
0.02 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.12
โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.99 %

0.01 %

151,093 ครัวเรือน

10 ครัวเรือน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร จานวน
151,093 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 10 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 0.01
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ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้ำสะอำดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
อย่ำงน้อย 5 ลิตรต่อวัน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.997 %

0.003 %

151,098 ครัวเรือน

5 ครัวเรื อน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 5 ลิตร
ต่อวัน จานวน 151,098 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน
5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.003
ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.99 %

0.01 %

151,085 ครัวเรือน

18 ครัวเรือน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน มีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน จานวน 151,085
ครัวเรือน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 99.99 ไม่ ผ่ านเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 0.01
ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำดและ
ถูกสุขลักษณะ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.45 %

0.55 %

150,273 ครัวเรือน

830 ครัวเรื อน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
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จานวน 150,273 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.45 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 830
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.55
ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.87 %

0.13 %

150,912 ครัวเรือน

191 ครัวเรื อน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จานวน 150,912 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
99.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 191 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.13
ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.80 %

0.20 %

150,807 ครัวเรือน

296 ครัวเรื อน

ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี จานวน 150,807
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.80 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 296 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.20
ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.98 %

0.02 %

151,071 ครัวเรือน

32 ครัวเรือน

ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือ น มี ความปลอดภั ยในชี วิตและทรัพย์ สิน จ านวน 151,071 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.02
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หมวดที่ 3 กำรศึกษำ มี 5 ตัวชี้วัด
คน เป็นปัจจัยและผลของการพัฒนาประเทศ หากประชาชนของ
ประเทศมีคุณภาพ จะส่งผลให้ป ระเทศมีการพัฒ นาที่ยั่งยืน คนจะมีคุณ ภาพ
ถ้า ได้ รับการศึก ษาที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ การสร้างคนให้ มีค วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อ
ตนเองและสั ง คม การศึ ก ษาช่ วยให้ ค นเจริญ งอกงาม ทั้ งทางปั ญ ญา จิ ต ใจ
ร่า งกาย และสังคม การศึก ษาจึ งเป็ น ความจ าเป็ น ของชีวิ ตอี ก ประการหนึ่ ง
นอกเหนือจากความจาเป็นด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
การศึกษาเป็นปัจ จัยที่ 5 ของชีวิต ที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน และที่สาคัญ
ที่ สุ ดคื อ สั งคมโลกที่ มี ก ระแสความเปลี่ ย นแปลงทางด้ านวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอย่า งรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้วิถี การดารงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไป
ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า “การศึ ก ษาพั ฒ นาคน คนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
ประเทศชาติ ” การศึ ก ษา จึ ง ถูก ก าหนดไว้ เป็ น หมวดที่ 3 ของความจ าเป็ น
พื้นฐานของประชาชนคนไทย หมวดนี้ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มีผลการพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน( จปฐ.)
หมวดที่ 3 กำรศึกษำ มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษา ภาคบังคับ
9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพ
19. คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้

จานวนที่สารวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2560

ร้อยละ
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

5,195 คน

4,998 คน

11 คน

3 คน

0.21

0.06

18,499 คน
389 คน

19,820 คน
239 คน

715 คน
5 คน

1,105 คน
3 คน

3.87
1.29

5.58
1.26

2,190 คน

187 คน

60 คน

1 คน

2.74

0.53

213,536 คน

224,167 คน

177 คน

39 คน

0.08

0.02
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หมวดที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2561 และ ปี 2560
6
5
4

ี 2560

3

ี 2561

2
1
0
ต ัวชวี้ ัดที่ ต ัวชวี้ ัดที่ ต ัวชวี้ ัดที่ ต ัวชวี้ ัดที่ ต ัวชวี้ ัดที่
15
16
17
18
19

จากแผนภูมิเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ 3 การศึกษา สรุปได้
ดังนี้
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.06 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.21
1.2 ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 1.26
ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.29
1.3 ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.53 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 2.74
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1.4 ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.02 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.08
2. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น (สภำพปัญหำมำกขึ้น)
ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 16 เด็ กอายุ 6-14 ปี ได้ รั บ การศึ กษาภาคบั งคั บ 9 ปี
จากการส ารวจข้อมูล ปี 2561 มีจ านวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
5.58 ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 3.87
โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอำยุ 3 – 5 ปี ได้รับกำรเลี้ยงดูเตรียมควำมพร้อม
ก่อนวัยเรียน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.94 %

0.06 %

4,995 คน

3 คน

ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กอายุ 3 – 5 ปี จ านวน
4,998 คน ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จานวน 4,995 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.94 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06
ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอำยุ 6 – 14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

94.42 %

5.58 %

18,715 คน

1,105 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กอายุ 6 – 14 ปี จานวน
19,820 คน ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จานวน 18,715 คน คิดเป็นร้อยละ
94.42 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1,105 คน คิดเป็นร้อยละ 5.58
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ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

98.74 %

1.26 %

236 คน

3 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด เด็กจบชั้น ม.3 จานวน 239
คน ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 98.74
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26
ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงำนทำได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.47 %

0.53 %

186 คน

1 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนในครัว เรือนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี จานวน 187 คน ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทาได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 98.47 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.53
ตัวชี้วัดที่ 19 คนอำยุ 15 – 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.98 %

0.02 %

224,128 คน

39 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 15 – 59 ปี จานวน
224,167 คน อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ จานวน 224,128 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
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หมวดที่ 4 กำรมีงำนทำและรำยได้ มี 4 ตัวชี้วัด
การมีงานทาและรายได้ ตัวชี้วัดนี้เป็นการพูดในเชิงเศรษฐกิจของ
ครัว เรื อ นของวัย แรงงานและคนสู ง อายุ รวมทั้ ง การออมเงิน ของครั ว เรือ น
หมวดนี้ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด มีผลการพัฒนาดังนี้
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน( จปฐ.)
หมวดที่ 4 กำรมีงำนทำและรำยได้
มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

จานวนที่สารวจทั้งหมด
ปี 2560

ปี 2561

195,935 คน
53,204 คน
144,529 คร.
144,529 คร.

203,640 คน
60,693 คน
151,103 คร.
151,103 คร.

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561

1.979 คน
5,950 คน
707 คร.
29,268

976 คน
5,565 คน
46 คร.
27,783 คร.

1.01
11.18
0.49
20.25

หมวดที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนร้อยละที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ ในปี 2561 และ ปี 2560
25
20
15

ี 2560

10

ี 2561

5
0
ต ัวชวี้ ัดที่
20

ต ัวชวี้ ัดที่
21

ต ัวชวี้ ัดที่
22

ต ัวชวี้ ัดที่
23

จากแผนภูมิเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ 4 การมีงานทาและ
รายได้ สรุปได้ดังนี้
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

0.48
9.17
0.03
18.39
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1.1 ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ จากการสารวจ
ข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.48 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.01
1.2 ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ
9.17 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 11.18
1.3 ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี จากการสารวจ
ข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.03 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.49
1.4 ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 18.39 ซึ่งลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 20.25
โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 20 คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและมีรำยได้
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.52 %

0.48 %

202,664 คน

976 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 15 – 59 ปี จานวน
203,640 คน มีอาชีพและมีรายได้ จานวน 202,664 คน คิดเป็นร้อยละ 99.52
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 976 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48
ตัวชี้วัดที่ 21 คนอำยุ 60 ปีขึ้นไป มีอำชีพและมีรำยได้
ผ่านเกณฑ์
90.83 %
55,128 คน

ไม่ผ่านเกณฑ์
9.17 %
5,565 คน
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ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน
60,693 คน มีอาชีพและมีรายได้ จานวน 55,128 คน คิดเป็นร้อยละ 90.83
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 5,565 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17
ตัวชี้วัดที่ 22 รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.97 %

0.03 %

151,057 ครัวเรือน

46 ครัวเรือน

ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด จานวน 151,103 ครัวเรือน
มีรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ไม่น้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี จานวน
151,057 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 46 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 0.03
ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

81.61 %

18.39 %

123,320 ครัวเรือน

27,783 ครัวเรือน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัว เรือ น มี การเก็บออมเงิน จ านวน 123,320 ครั วเรือน คิ ดเป็ น ร้ อยละ
81.61 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 27,783 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.39

หมวดที่ 5 ค่ำนิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ค่า นิยมเป็น กรอบของแนวความคิดเพื่อประโยชน์สุขของตนเอง
และส่ วนรวม เป็น สิ่งที่ คนในสังคมยอมรับ ว่ามีคุณ ค่า การปลูก ฝังค่า นิย มใน
สังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลใน
การดาเนินชีวิตระหว่างสมาชิกในสังคมให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ช่วยเสริมสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม เมื่อกระแสโลกาภิวัฒน์ที่วัฒนธรรมตะวันตกและ

25

ชาติ อื่ น ๆ เข้ า มาในประเทศไทย ท าให้ มี ผ ลกระ ทบต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
เด็กรุ่น ใหม่ ลืมเลือนวิถี ชีวิตและวัฒ นธรรมไทยไปไม่น้ อย จึงได้กาหนดเรื่อ ง
การปลูกฝังค่านิยมไทยไว้เป็นหมวดที่ 5 ถ้าเด็กหรือเยาวชนในวันนี้เป็นผู้มีคุณค่า
มีปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมและสติปัญญาในทางที่ถูกต้อง สังคมไทยจะได้ผู้ใหญ่
ทีด่ ีในอนาคต ครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่สาคัญที่สุดในการแต่งแต้มคุณธรรม
ความดีหรือสิ่งที่เลวร้ายให้กับเด็ก จึงถือได้ว่าเป็นตัวแทนทางสังคมที่ทาหน้าที่
ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างให้เด็กถือปฏิบัติ ซึมซับจนกลายเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งของเด็กโดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่า นี้จะช่วยกล่อมเกลาเด็กให้เกิดการเรียนรู้
และรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยม หมวดนี้ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด
มีผลการพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน( จปฐ.)
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
29. ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

จานวนที่สารวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

293,703 คน
293,703 คน

311,338 คน
311,338 คน

4,843 คน
5,340 คน

4,280 คน
4,794 คน

1.65
1.82

1.37
1.54

285,785 คน

304,684 คน

1,445 คน

1,025 คน

0.51

0.34

53,777 คน

60,923 คน

59 คน

11 คน

0.11

0.02

1,302 คน

1,341 คน

3 คน

1 คน

0.23

0.07

3,547 คน

3,951 คน

11 คน

0 คน

0.31

0.00

144,529 คร.

151,103 คร.

3,118 คร.

768 คร.

2.16

0.51

144,529 คร.

151,103 คร.

767 คร.

262 คร.

0.53

0.17
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หมวดที่ 5 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2561 และปี2560
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จากแผนภูมิเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ 5 ค่านิยม สรุปได้ดังนี้
1. จานวนร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลดลง (สภำพปัญหำน้อ ยลง)
เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2561 กับปี 2560 จานวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 1.37 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2560 เท่ากับ 1.65
1.2 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จากการสารวจข้อมูล
ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 1.54 ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.82
1.3 ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อย สัปดาห์ละ1ครั้ง จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.34 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.51
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1.4 ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.02 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.11
1.5 ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์
เท่ากับ 0.07 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.23
1.6 ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวนร้อยละของ
การไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.00 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.31
1.7 ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น จากการสารวจข้อมูล ปี 2561 มีจานวน
ร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.51 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
เท่ากับ 2.16
1.8 ตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น จากการสารวจข้อมูล ปี 2561
มีจานวนร้อยละของการไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 0.17 ซึ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2560 เท่ากับ 0.53
โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

98.63 %

1.37 %

307,058 คน

4,280 คน

ผลการส ารวจ พบว่ า ในภาพรวมทั้ ง จั ง หวั ด คนในครั ว เรื อ น จ านวน
311,338 คน ไม่ ดื่ ม สุ ร า จ านวน 307,058 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.63
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4,280 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37
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ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

98.46 %

1.54 %

306,544 คน

4,794 คน

จากผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนในครัวเรือน จานวน
311,338 คน ไม่ ดื่ ม สุ ร า จ านวน 306,544 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.46
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4,794 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54
ตัวชี้วัดที่ 26 คนอำยุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.96 %

0.34 %

303,659 คน

1,025 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนอายุ 6 ปีขึ้นไป จานวน
304,684 คน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน
303,659 คน คิดเป็นร้อยละ 99.66 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1,025 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.34
ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือ
ภำคเอกชน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.98 %

0.02 %

60,912 คน

11 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด ผู้สูงอายุ จานวน 60,923 คน
ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จานวน 60,912 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
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ตัวชี้วัดที่ 28 ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือ
ภำคเอกชน
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.93 %

0.07 %

1,340 คน

1 คน

ผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด ผู้พิการ จ านวน 1,341 คน
ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จานวน 1,340 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.93 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.07
ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ
หรือภำคเอกชน
ผ่านเกณฑ์
100 %
3,951 คน

ไม่ผ่านเกณฑ์
0.00 %
0 คน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จานวน 3,951
คน ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จานวน 3,951
คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน หรือท้องถิ่น
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.49 %

0.51 %

150,335 ครัวเรือน

768 ครัวเรื อน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน มีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
จานวน 150,335 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.49 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 768
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 0.51

30

ตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

99.83 %

0.17 %

150,841 ครัวเรือน

262 ครัวเรื อน

ผลการสารวจ พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัด มีครัวเรือน จานวน 151,103
ครัวเรือน ครอบครัวมีความอบอุ่น จานวน 150,841 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
99.83 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 262 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 0.17

ส่วนที่ 3
ภำวะเศรษฐกิจครัวเรือน

ภำวะเศรษฐกิจครัวเรือน
รำยได้
เฉลี่ยครัวเรือนละ 300,946.87 บำท
เฉลี่ยคนละ 146,059.83 บำท

รำยจ่ำย
รำยได้

เฉลี่ยครัวเรือนละ 190,137.32 บำท
เฉลี่ยคนละ 92,280.16 บำท

สำรวจทั้งหมด
151,103 ครัวเรือน
311,338 คน
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รำยได้ – รำยจ่ำยเฉลี่ยของครัวเรือน
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ที่

1
2
3
4
5
6

อำเภอ

เมืองนนทบุรี
บำงกรวย
บำงใหญ่
บำงบัวทอง
ไทรน้อย
ปำกเกร็ด
เฉลี่ยรวมทุกพื้นที่

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
คน

22,966
9,447
39,759
48,833
12,471
17,627
151,103

39,331
25,618
70,616
104,740
29,954
41,079
311,338

แหล่งรำยได้ของครัวเรือน (บำท/ปี)
อำชีพหลัก
อำชีพรอง
รำยได้อื่น

250,621.60
320,904.49
266,514.31
293,459.48
217,869.26
282,825.15
274,095.26

11,505.62
12,174.16
21,763.84
10,860.52
16,000.43
12,910.61
14,573.00

4,224.81
17,315.76
17,935.04
5,923.27
5,692.19
14,158.34
10,479.58

ทำ-หำเอง

1,983.08
2,510.88
1,866.41
684.48
2,913.88
3,324.70
1,799.03

รำยได้
ครัวเรือน
เฉลี่ย
(บำท/ปี)
268,335.12
352,905.30
308,079.59
310,927.75
242,475.75
313,218.81
300,946.87

รำยได้
บุคคล
เฉลี่ย
(บำท/ปี)
156,685.17
130,138.82
173,458.37
144,964.05
100.951.96
134,402.20
146,059.83

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
จานวน 146,059.83 บาท/คน/ปี โดยที่อาเภอบางใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
ปี มากที่ สุ ด จ านวน 173,458.37 บาท/คน/ปี รองลงมา คื อ อ าเภอเมื อ ง
นนทบุรี 156,685.17 บาท/คน/ปี อาเภอบางบัวทอง 144,964.05 บาท/คน/
ปี อาเภอปากเกร็ด 134,402.20 บาท/คน/ปี อาเภอบางกรวย 130,138.82
บาท/คน/ปี และอาเภอไทรน้อย 100,951.96 บาท/คน/ปี ตามลาดับ
อาเภอเมืองนนทบุรี

อาเภอบางใหญ่

156,685.17 บาท/คน/ปี

173,458.37 บาท/คน/ปี

อาเภอบางบัวทอง
อาเภอไทรน้อย

144,964.05 บาท/คน/ปี

100,951.96 บาท/คน/ปี
อาเภอปากเกร็ด
อาเภอบางกรวย
130,138.82 บาท/คน/ปี

ปี

134,402.20 บาท/คน/ปี
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รำยจ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ที่

1
2
3
4
5
6

แหล่งรำยจ่ำยของครัวเรือน (บำท/ปี)

อำเภอ

เมืองนนทบุร ี
บำงกรวย
บำงใหญ่
บำงบัวทอง
ไทรน้อย
ปำกเกร็ด
เฉลี่ยรวมทุกพื้นที่

รำยจ่ำย
ครัวเรือน
เฉลี่ย
(บำท/ปี)

รำยจ่ำย
บุคคล
เฉลี่ย
(บำท/ปี)

579.90
11,814.40
1,662.24
9,115.97

139,395.92
214,973.74
220,535.07
200,402.94

81,395.51
79,274.61
124,168.09
93,434.00

8,895.10
8,169.58
5,897.39

149,243.36
174,865.36
190,137.32

62,135.74
75,034.73
92,280.16

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
คน

ต้นทุน
กำรผลิต

อุป โภค
บริโภคที่
จำเป็น

อุป โภค
บริโภคทีไ่ ม่
จำเป็น

ชำระหนี้สิน

22,966
9,447
39,759
48,833

39,331
25,618
70,616
104,740

11,702.86
21,982.66
20,062.98
12,251.74

98,854.79
153,282.72
171,665.22
150,192.72

28,258.37
27,893.96
27,144.63
28,842.51

12,471
17,627
151,103

29,954
41,079
311,338

28,741.93
17,310.29
16,783.12

91,827.03
113,430.34
139,127.43

19,779.30
35,955.14
28,329.38

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี
จานวน 92,280.16บาท/คน/ปี โดยที่อาเภอบางใหญ่ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี
มากที่สุด จานวน 124,168.09 บาท/คน/ปี รองลงมา คือ อาเภอบางบัวทอง
93,434 บาท/คน/ปี อ าเภอเมื อ งนนทบุ รี 81,395.51 บาท/คน/ปี อ าเภอ
บางกรวย 79,274.61 บาท/คน/ปี อาเภอปากเกร็ด 75,034.73 บาท/คน/ปี
และอาเภอไทรน้อย 62,135.74 บาท/คน/ปี ตามลาดับ

อาเภอบางใหญ่
124,168.09 บาท/คน/ปี

อาเภอบางบัวทอง
93,434 บาท/คน/ปี

อาเภอไทรน้อย

อาเภอเมืองนนทบุรี

62,135.74 บาท/คน/ปี

81,395.51 บาท/คน/ปี

อาเภอปากเกร็ด

อาเภอบางกรวย

75,034.73 บาท/คน/ปี

79,274.61 บาท/คน/ปี

ปี

ส่วนที่ 4
ข้อมูลที่น่ำสนใจ
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จำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์รำยได้เฉลี่ย
จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาทต่อปี
ที่

1
2
3
4
5
6

อำเภอ

เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
รวมครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ย
น้อยกว่ำคนละ 38,000 บำทต่อปี
(ครัวเรือน)
13
7
2
19
1
4
46

ร้อยละ

28.26
15.22
4.35
41.30
2.17
8.70
100.00

ผลจากการสารวจข้อมูลจังหวัดนนทบุรี พบว่า มี ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
น้อยกว่าคนละ 38,000 บาทต่อปี มีจานวน 46 ครัวเรือน โดยอาเภอที่มีจานวน
ครัวเรือนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย มากที่สุด คือ อาเภอบางบัวทอง จานวน
19 ครัวเรือน คิ ดเป็ น ร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ อ าเภอเมื องนนทบุรี 13
ครัวเรือน คิดเป็ น ร้อ ยละ 28.26 อาเภอบางกรวย 7 ครัวเรือน คิด เป็น ร้อยละ
15.22 อ าเภอปากเกร็ด 4 ครัวเรือน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 8.70 อาเภอบางใหญ่ 2
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 4.35 และอาเภอไทรน้อย 1 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ
2.17 ตามลาดับ
อาเภอบางบัวทอง 19 ครัวเรือน
อาเภอเมืองนนทบุรี 13 ครัวเรือน
อาเภอบางกรวย

7 ครัวเรือน

อาเภอปากเกร็ด

4 ครัวเรือน

อาเภอบางใหญ่

2 ครัวเรือน

อาเภอไทรน้อย

1 ครัวเรือน
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สัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น
สัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่นในจังหวัดนนทบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
รวมทัง้ สิน้

จำนวน
ครัวเรือนทัง้ หมด
22,966
9,447
39,759
48,833
12,471
17,627
151,103

จำนวน
ครัวเรือนทีอ่ บอุน่
22,954
9,382
39,746
48,783
12,471
17,505
150,841

สัดส่วนครัวเรือนที่อบอุน่
(ร้อยละ)
99.95
99.31
99.97
99.90
100.00
99.31
99.83

ผล จากการส ารวจครั ว เรื อ นที่ อ บอุ่ น ของจั ง หวั ด นนทบุ รี 151,103
ครัวเรือน พบว่า ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี มีสัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น ร้อยละ
99.83 โดยอาเภอที่มีสัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น มากที่สุด คือ อาเภอไทรน้อย
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ อาเภอบางใหญ่ ร้อยละ 99.97 อาเภอเมืองนนทบุรี
99.95 อาเภอบางบัวทอง ร้อยละ 99.90 อาเภอบางกรวย และอาเภอปากเกร็ด
ร้อยละ 99.31 ตามลาดับ
อาเภอไทรน้อย
ร้อยละ 100
อาเภอบางใหญ่

อาเภอเมืองนนทบุรี

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.95

อาเภอบางบัวทอง

อาเภอบางกรวย

ร้อยละ 99.90

ร้อยละ 99.31
อาเภอปากเกร็ด
ร้อยละ 99.31
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ระดับควำมสุขเฉลี่ย
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในจังหวัดนนทบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
ระดับควำมสุขเฉลี่ย

ระดับควำมสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
8.09
8.03
8.69
8.14
7.69
8.55
8.28

ผลจากการสารวจระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัด
นนทบุ รี 151,103 ครั ว เรื อ น พบว่ า ภาพรวมจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ร ะดั บ
ความสุ ข เฉลี่ ย 8.28 โดยอ าเภอบางใหญ่ มี ร ะดั บ ความสุ ข เฉลี่ ย ของคนใน
ครั วเรื อน มากที่ สุ ด คื อ 8.69 รองลงมาคื อ อ าเภอปากเกร็ด 8.55 อ าเภอ
บางบั วทอง 8.14 อาเภอเมื อ งนนทบุ รี 8.09 อ าเภอบางกรวย 8.03 และ
อาเภอไทรน้อย 7.69 ตามลาดับ
อาเภอบางใหญ่
อาเภอปากเกร็ด
อาเภอบางบัวทอง

ความสุขระดับ 8.69
ความสุขระดับ 8.55
ความสุขระดับ 8.14

อาเภอเมืองนนทบุรี ความสุขระดับ 8.09
อาเภอบางกรวย

ความสุขระดับ 8.03

อาเภอไทรน้อย

ความสุขระดับ 7.69

ภำคผนวก

ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุรี ปี 2561

ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ.

คณะทางานนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ที่ปรึกษำ
นำยภำนุ

แย้มศรี

ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดนนทบุรี

นำยอำพล

อังคภำกรณ์กุล

รองผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดนนทบุรี

นำยชลธี

ยังตรง

รองผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี

นำยอำทร

พิมชะนก

พัฒนำกำรจังหวัดนนทบุรี

นำงวชิรพร

แจ้งเอี่ยม

หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน

นำงสำวเกษร สงค์เนย
นำงชุติมำ

หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน

บุญประเสริฐสิทธิ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน

วิเครำะห์และเขียน
นำงวีณำ

ปำระมี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
(ผู้ชว่ ยหัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน)

พิมพ์และพิสูจน์อักษร
นำงวีณำ

ปำระมี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
(ผู้ชว่ ยหัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน)

ออกแบบปก
นำยภำวัต

คงกล่อมเจริญ

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

