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ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)ที่ใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 25452549) 6 หมวด 37 ตัวชี้วัด
1. สุขภาพดี 11 ตัวชี้วดั
2. มีบานอาศัย 8 ตัวชี้วดั
3. ฝกใฝการศึกษา 6 ตัวชี้วดั
4. รายไดกาวหนา 3 ตัวชี้วดั
5. ปลูกฝงคานิยมไทย 5 ตัวชี้วดั
6. รวมใจพัฒนา 4 ตัวชี้วดั
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 11 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด เปาหมาย
1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบ (คน)
2. แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด (คน)
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม (คน)
4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ (คน)
5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน (คน)
6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอ (คน)
7. เด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารอยางถูกตองครบถวน (คน)
8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ (คน)
9. ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และไดมาตรฐาน (ครัวเรือน)
10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม (ครัวเรือน)
11. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป (คน)

(รอยละ)
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100
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หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
12. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร (ครัวเรือน)
95
13. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน)
95
14. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน)
95
15. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ (ครัวเรือน)
100
16. ครัวเรือนไมถกู รบกวนจากมลพิษ (ครัวเรือน)
100
17. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัตภิ ัยอยางถูกวิธี (ครัวเรือน)
100
18. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ครัวเรือน)
100
19. ครอบครัวมีความอบอุน (ครัวเรือน)
100
หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษา) มี 6 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
20. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน (คน)
100
21. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (คน)
50
22. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน)
80
23. เด็กที่ไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ (คน)
100
24. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานออกและเขียนภาษาไทยได (คน)
100
25. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง (ครัวเรือน) 100
หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต)
มี 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
26. คนอายุ 18-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได (คน)
70
27. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 20,000 บาทตอป (ครัวเรือน)
60
80
28. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน (ครัวเรือน)
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หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมใหกับตนเองเพื่อใหคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น) มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
29. คนในครัวเรือนไมติดสุรา (คน)
50
30. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ (คน)
100
31. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ1 ครั้ง (ครัวเรือน) 100
32. คนสูงอายุไดรบั การดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน)
100
33. คนพิการไดรบั การดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน)
100
หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อประโยชน
ของชุมชนหรือทองถิ่น) มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
90
34. ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุม ที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล (ครัวเรือน)
35. ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น
30
(ครัวเรือน)
36. ครัวเรือนมีคนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน (ครัวเรือน)
100
37. คนที่มีสิทธิ์ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง (คน)
100
ที่มา : ศูนยขอ มูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
http://www.cdd.go.th/bmn/23/11/2548
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