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แบบสอบถาม 
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช.2ค) 

 
 
 

สวนที่ 1 โครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ขอมูลทั่วไป 
 1.1 ภาค ..................................... จังหวัด .............……………............  
  อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ..................……...ตําบล …….............................  

ชื่อหมูบาน ..............................…………….......... หมูที่ ................    
 1.2 หมูบาน/ชุมชนนี้ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ลักษณะใด 
 - ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ อบต. ตอบ 1 
 - ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ อบต.และ เทศบาล ตอบ 2 

 

 1.3 หมูบาน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมดจํานวน ครัวเรือน 
  (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ัดที่ 9 จํานวนทีส่ํารวจทั้งหมด) 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

คําอธิบายขอ 1.3 
กรณีที่เปนหมูบานที่มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตเทศบาล ใหนับครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาลดวย 
ใหนับครัวเรือนที่มีคนอาศัยอยูจริง ทั้งที่มีบานเลขที่และไมมีบานเลขที่ตามทะเบียนบาน 
นับบานที่มีเลขที่บาน (1 เลขที่ หมายถึง 1 ครัวเรือน) 
นับบานที่ไมมีเลขที่บาน แตมีการกอสรางที่มีลักษณะถาวร หมายถึง 1 ครัวเรือน 
หองแถว 1 หอง (ที่มีคนอาศัยหรือเชาอยู) นับเปน 1 ครัวเรือน 
เรือนแพถาวร นับเปน 1 ครัวเรือน 
ราษฎร ใหนับเฉพาะราษฎรไทยเทาน้ัน * (ไมนับคนตางดาว) 
เพศชาย รวมกับ เพศหญิง เทากับราษฎรที่อาศัยอยูจริงทั้งหมด 

คําตอบของทุกขอที่ถามจํานวน ถาไมมีขอมูลใหใส “0” 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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1.3.1 จํานวนราษฎรที่อาศัยอยูจริงมีทั้งหมด จํานวน คน 
 (ผลประมวลขอมูล จปฐ.  เมนู 3.3 ผลรวมทั้งหมด) 

(1) เพศชาย  คน 
 (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 จํานวนรวมเพศชาย)  
(2) เพศหญิง  คน 
 (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 จํานวนรวมเพศหญิง) 

 

1.4 จํานวนราษฎร แยกตามชวงอายุ (ใชขอมูล ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 จํานวนประชากร 
 แยกตามชวงอายุ) 

    เพศชาย เพศหญิง รวม 
 นอยกวา 1ปเต็ม   คน   คน   คน 
 1 ปเต็ม - 2 ป   คน   คน   คน 
 3 ปเต็ม - 5 ป   คน   คน   คน 
 6 ปเต็ม - 11 ป   คน   คน   คน 
 12 ปเต็ม - 14 ป   คน   คน   คน 
 15 ปเต็ม - 17 ป  คน  คน  คน 

18 ปเต็ม - 25 ป  คน   คน  คน 
26 ปเต็ม - 49 ป   คน   คน   คน 

 50 ปเต็ม - 60 ปเต็ม   คน   คน   คน 

 มากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป   คน   คน   คน 

- 

- 
- 
- 

- 
- 

คําอธิบายขอ 1.4
ขอมูลชวงอายุ ใหใชขอมูลจาก ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ 

นับจํานวนคนที่อาศัยอยูจริง  
นับเด็กในหมูบานที่ไปเรียนหนังสือที่อื่น แตวันเสาร อาทิตย กลับบาน (ในหมูบานนั้น) 
ไมนับคนที่ออกไปทํางานนอกหมูบาน นานกวา 6 เดือน และเด็กนักเรียนที่ไปเรียนที่อื่น และกลับ
เฉพาะปดเทอม 
ไมนับจํานวนทหาร ตํารวจ และขาราชการที่เขามาทํางานในหมูบานเปนการชั่วคราว 
ไมนับพระภิกษุ สามเณร 
ตรวจสอบใหดีวา ในแตละชวงอายุ เพศชาย รวมกับ เพศหญิง จะเทากับผลรวม และในชองผลรวม
ของทุกชวงอายุรวมกัน จะเทากับจํานวนราษฎรที่อาศัยอยูจริงทั้งหมด ในขอ 1.3.1 
อายุ 1 ปเต็ม – 2 ป หมายถึง 1 ปเต็มถึง 2 ป 364 วัน และในชวงอื่น ๆ มีความหมาย 
เชนเดียวกันน้ี คือ 5 ป 364 วัน, 11 ป 364 วัน, 14 ป 364 วัน, 17 ป 364 วัน, และ 49 ป 364 วัน 

- 



3 

 
 

2. แหลงนํ้า 
 

 

2.1 ประเภทแหลงนํ้าด่ืม-น้ําใช 
 2.1.1 บอนํ้าตื้น (ใสปลอกซีเมนต, ไม, บอดิน) 
  (1) บอขุดสวนตัว จํานวน   บอ ใชการได   บอ 
  (2) บอขุดสาธารณะ จํานวน   บอ ใชการได     บอ 
 2.1.2 บอบาดาล  (บอตอก, บอเจาะ) 
  (1) บอบาดาลสวนตัว จํานวน  บอ ใชการได   บอ 
  (2) บอบาดาลสาธารณะ จํานวน  บอ ใชการได   บอ 
 2.1.3 น้ําประปา 
  (1) มีระบบนํ้าประปา น้ําประปาหมูบาน หรือไม 
  - ไมมี ตอบ 1  
  - มี ตอบ 2 จํานวน  แหง ใชการได แหง 
  * (2) กรณีไมมีระบบนํ้าประปาหมูบานไดตอระบบประปามาจากหมูบานอ่ืนหรือไม 
  - ไมมี ตอบ 1  
  - มี ตอบ 2 จํานวน  แหง ใชการได แหง 
  (3) มีครัวเรือนที่ใชน้ําประปาตลอดป จํานวน ครัวเรือน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

- 

- 
- 
- 

- 

จํานวนแหลงน้ําที่จะตรวจนับน้ี จะนับเฉพาะแหลงนํ้าที่มีน้ําตลอดป และอยูหางจากหมูบาน ไมเกิน 
1 กม. หรือถาแหลงน้ําอยูหางจากหมูบานเกิน 1 กม แตใชเวลาในการไป-กลับ รวมทั้งเวลาที่คอย
เพื่อเอาน้ํามาใชไมเกิน 1 ชม. ใหนับดวย 
ใหนับแหลงนํ้าที่ชํารุดช่ัวคราว หรือสามารถซอมแซมได เชน หัวสูบโยกชํารุดหรือเคร่ืองสูบนํ้า 
ประปาชํารุดดวย 
บอบาดาล ใหรวมถึง บอตอก และบอเจาะ ดวย 
บอน้ําต้ืน หมายถึง บอที่ใสปลอกซีเมนตหรือไม-คอนกรีต หรือบอดินถาวรที่ใชประจํา 
น้ําประปา หมายถึง น้ําที่เก็บไวที่ถังแลวสงไปตามทอใหบริการแจกจายไปถึงครัวเรือนในหมูบาน 
เชน ประปาภูมิภาค ประปาชนบท ประปาหมูบาน หรือประปาภูเขา เปนตน 
ไมนับรวมประปาที่ใชในโรงเรียนและวัด แตถาจายน้ําไปบานพักครู หรือครัวเรือนในหมูบาน 
ใหนับดวย 

- 

คําอธิบายขอ 2.1 
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2.2 นํ้าดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป  
  (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชี้วัดท่ี 15 จํานวนทีผ่านเกณฑทั้งหมด) 

จํานวน ครัวเรือน      

คิดเปนรอยละ   . .. .      
 2.2.2 ในกรณีที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภค ครัวเรือนสวนมากใชน้ําจากแหลงใด 
   (ถาไมขาดแคลน ขามไปขอ 2.3) - ไมใช ตอบ 1 
      - ใช ตอบ 2 
    (1) บอนํ้าตื้น 
    (2) บอบาดาล 
    (3) แหลงน้ําผิวดิน 

    (4) อ่ืนๆ (ระบุ…………………………..)  
 

- น้ําสะอาด หมายถึง น้ําฝน น้าํประปา และน้ําบาดาล ที่ผานเกณฑมาตรฐานน้ําสะอาด ขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือกรมอนามยั ที่สาธารณสุขตําบล ตรวจสอบแลววาใชด่ืมได ถาเปน
น้ําจากแหลงธรรมชาติตองนาํมาตมเสียกอนหรอืแกวงสารสมแลวเติมคลอรีนจึงจะจัดวาเปนน้ําสะอาด 
* หรือน้ําท่ีผานเครื่องกรองน้าํที่ไดมาตรฐาน หรือน้ําบรรจุขวด (ตองมีเครื่องหมาย อย.)  

- เกณฑวัดความเพียงพอของน้ําด่ืมและบริโภคตลอดป หมายถึง ปริมาณน้ํา 5 ลิตรตอคนตอวัน (ใชด่ืม 
2 ลิตร และอื่นๆ อีกจํานวน 3 ลิตร ไดแก ใชประกอบอาหาร ลางหนา บวนปากและแปรงฟน เปนตน) 

คําอธิบายขอ 2.3
- น้ําใช หมายถึง น้ําที่ใชในครัวเรือน สําหรับซักลางและอาบ 
- เกณฑวัดความเพียงพอของนํ้าใชตลอดป หมายถึง ปริมาณน้ําที่ใช 45 ลิตร ตอคนตอวัน (หรือ

ประมาณ 2 ปบ ตอคนตอวัน) 

. 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

คําอธิบายขอ 2.2.1 
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2.3 นํ้าใช 
 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีครัวเรอืนที่มีน้ําใชพอเพียงตลอดป  

ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ัดที่ 16 จํานวนที่ผานเกณฑทั้งหมด) (
จํานวน ครัวเรือน      

      คิดเปนรอยละ . 
 

2.4 นํ้าเพื่อการเกษตร 
 2.4.1 น้ําจากแหลงน้ําในหมูบาน/ชุมชนนี้ใชสําหรับการเพาะปลูก 

เพียงพอหรือไม 
   - ไมเพียงพอ  ตอบ 1 (ใหระบุจํานวนในขอ 2.4.2) 
   - เพียงพอเฉพาะฤดูฝน ตอบ 2 (ขามไปขอ 3) 
   - เพียงพอตลอดป ตอบ 3 (ขามไปขอ 3) 
   * - ไมมีแหลงน้ําสําหรับเพาะปลูก ตอบ 4 (ขามไปขอ 3) 
   - ไมไดใชแหลงนํ้าสําหรับการเพาะปลูก ตอบ 5 (ขามไปขอ 3) 

2.4.2 มีน้ําสําหรับการเพาะปลูกไมเพียงพอทั้งหมด จํานวน ไร 
     จํานวน ครัวเรือน 

. 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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3. บริการสาธารณะในหมูบาน 
ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีบริการสาธารณะหัวขอตอไปน้ี (ขอ 3.1 - 3.22) หรือไม  

      - ไมมี ตอบ 1 
     - มี ตอบ 2 
 3.1 ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยดิ โบสถคริสต และอ่ืนๆ) รวม   แหง 
  * 3.1.1 วัด   จํานวน  แหง 
  * 3.1.2 มัสยิด   จํานวน  แหง 
  * 3.1.3 โบสถคริสต   จํานวน  แหง 
  * 3.1.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................................…… จํานวน  แหง 
 3.2 กิจกรรมธนาคารขาว (ไมจําเปนตองมียุงฉางก็ได)  จํานวน  แหง 
 3.3 สถานที่เก็บกกัผลผลติทางการเกษตรสวนรวม   
  (หากกําลังกอสราง หรือจัดตั้ง ใหถือวา มี) จํานวน  แหง 
 3.4 ธนาคารโค-กระบือ   จํานวน  แหง 
  (หากกําลังกอสราง หรือจัดตั้ง ใหถือวา มี) 
 3.5 คลังยาสัตว หรือสัตวแพทยอาสา หรืออาสาพัฒนาปศุสัตว จํานวน  แหง 
 3.6 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ    

มีอาสาสมัครสาธารณสุขใหบริการ  จํานวน  แหง 
 3.7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน จํานวน  แหง 
 3.8 โรงเรียนอนุบาลชนบท (รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษา    
  ที่เปดสอนชั้นเด็กเล็กหรือชัน้อนุบาล) จํานวน  แหง 
 3.9 โรงเรียนภาคบังคับ 9 ป หรือหมูบานอยูในรัศมีไมเกิน 3 กม.   
  จากโรงเรียนภาคบังคับ 9 ป จํานวน  แหง 
 3.10 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมทั้ง   
  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

และโรงเรียนประถมศึกษาที่เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาดวย) จํานวน  แหง   
 3.11 โรงเรียนศึกษาผูใหญ (โรงเรียนที่เปนสถาบัน มีตัวอาคาร ครู    
  และนักศึกษา ไมนับอาคารชั่วคราว หรือวัด   

หรือศาลาที่ กศน.มาใชสอนหนังสือ) จํานวน  แหง 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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 3.12 ที่อานหนังสือประจําหมูบานที่ใชบริการได จํานวน แหง  
หอกระจายขาวหรือเสียงตามสายที่ใชการได  จํานวน แหง 3.13 

 3.14 หองสมุดประชาชน / หองสมุดโรงเรียน หรือหองสมุดวัด    
ที่ประชาชนใชบริการได  จํานวน แหง   

 3.15 ศาลาประชาคม (ศาลากลางบาน)  จํานวน แหง 
 3.16 ลานตากผลผลิตทางการเกษตร  จํานวน แหง 
 3.17 ศูนยรวมทํายางแผนหรือศูนยพัฒนาชาวสวนยาง (ศูนยพัฒนาอาชีพ 
  เก่ียวกับการทาํสวนยางครบวงจรซึ่งศูนยพัฒนาชาวสวนยางนี้ เกิดจากชาว 

สวนยางกลุมตางๆ รวมตวักัน เชน กลุมปรับปรุงคุณภาพยางแผน กลุมขายยาง ฯลฯ)   
จํานวน แหง 

 3.18 ศูนยฝกอาชีพ (มีสถานที่และมีเคร่ืองมือที่ราษฎรสามารถ   
  เขามาฝกอาชพีได)  จํานวน แหง 
 3.19 รานคาที่ประชาชนรวมกันในการลงทุน (เชน ศูนยสาธิตการตลาด,   
  รานคาหมูบาน เปนตน)  จํานวน แหง 
 3.20 ลานกีฬาหรือสนามกีฬาของหมูบาน หรือหมูบานอยูในรัศมีไมเกิน   
  3 กิโลเมตร จากสนามกีฬา  (นับที่อยูในโรงเรียนดวย)           จํานวน แหง 
 3.21 สถานที่พักผอน/สวนสาธารณะของหมูบาน หรือหมูบานอยูในรัศมี   
  ไมเกิน 3 กิโลเมตร จากสถานที่พักผอน สวนสาธารณะ       จํานวน แหง 
 3.22 สนามเด็กเลน ที่มีเคร่ืองเลนตั้งแต 3 ชนิดขึ้นไป เชน ชิงชา กระดานลื่น   

มาหมุน เปนตน  และอยูในสภาพที่ใชการได (นับที่อยูในโรงเรียนดวย)   
จํานวน แหง 

 



8 

 
 

4. บริการสาธารณะในตําบล 

แตในกรณีที่เปนที่พักของสายตรวจ หรือที่พัก/ที่ทําการตํารวจชุมชน จะไมนับวาเปนสถานี
สถานีตํารวจ จะตองมีตัวอาคารถาวรและมีตํารวจปฏิบัติงานประจํา 4.6 

ถาบริการสาธารณะดังกลาว ตั้งอยูในหมูบาน/ชุมชนนี้หรือในหมูบานอื่นในตําบลเดียวกันใหถือวา
มี 

คําอธิบายขอ 4 

 
 ภายในตําบลที่หมูบาน/ชมุชนนี้ตั้งอยู มีบริการสาธารณะ หัวขอตอไปน้ี (ขอ 4.1 – 4.8) หรือไม 
      - ไมมี ตอบ 1 
      - มี ตอบ 2 
 4.1 โรงพยาบาล   จํานวน แหง 
 4.2 โรงเรียนภาคบังคับ 9 ป จํานวน แหง  
 4.3 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน แหง  
 4.4 สถานที่บริการไปรษณีย  จํานวน แหง 
  (โดยไดรับอนุญาตจากบริษทั ไปรษณียไทย จํากัด และมีสถานที่ใหบริการ) 
 4.5 สหกรณการเกษตร หรือสหกรณรานคา  จํานวน แหง 
 4.6 สถานีตํารวจ  จํานวน แหง 
 4.7 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  จํานวน แหงแ  
 * 4.8 ศูนยการเรียนรูชุมชน/ศูนยบริการอินเตอรเน็ตตําบล  จํานวน แหง 
 
5. ไฟฟา 
 5.1 ในหมูบาน มีไฟฟาของรัฐใชหรือไม 
  (ในกรณีที่ไดรับอนุมัติแลว แตยังไมไดตดิตั้งใหถือวา มี)  
      - ไมมี ตอบ 1 
      - มี ตอบ 2 (ขามไปตอบขอ 5.1.2) 
  

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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คําอธิบายขอ 5.1.1 และขอ 6.3.2 (1) 
 ระยะทางที่มีเศษของกิโลเมตร ใหปดทิ้ง แตถาระยะทางไมถึง 1 กิโลเมตร ใหตอบ 1 กิโลเมตร 

5.1.1 ถาตอบวา ไมมีไฟฟา หมูบาน/ชุมชนนี้ตัง้หางจากหมูบานที่มีไฟฟาใชใกลที่สุด 

เปนระยะทาง    กิโลเมตร     

  5.1.2 ถาตอบวา มีไฟฟา ในหมูบานมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรอืนหรือไม       
    - ไมครบทุกครัวเรือน ตอบ 1 
    - ครบทุกครัวเรอืน ตอบ 2 (ขามไปตอบขอ 6) 
  5.1.3  ถาตอบวา  ไมครบ  ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช มีจํานวน ครัวเรือน 
 * 5.2 กรณีในหมูบาน ไมมีไฟฟาของรัฐใช หมูบานมีไฟฟาที่ใชจากพลังงานทดแทนหรือไม  
   - ไมมี  ตอบ 1 
   - มี (เชน ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย /โซลาโฮม/ ตอบ 2 
   ไฟฟาพลังงานชีวมวล เปนตน)โปรดระบ.ุ................... 
       มีจํานวน                  ครัวเรือน 
 

การคมนาคมและการสื่อสาร 6. 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ถนนเสนทางหลักและสะพานเฉพาะในเขตหมูบาน 
- ถนนเสนทางหลักเฉพาะในเขตหมูบาน/ชมุชนนี้ แยกเปนถนนชนิด 

 6.1.1.1 ลาดยางหรือคอนกรีต    กิโลเมตร เมตร 

   6.1.1.2 ลูกรังหรือหินคลุก    กิโลเมตร       เมตร 

   6.1.1.3 ทางดิน    กิโลเมตร     เมตร 
- 

คําอธิบายขอ 6.1-6.2 
- ถนนเสนทางหลักของหมูบาน หมายถึง ถนนสายที่อยูเฉพาะภายในเขตพื้นที่ของหมูบานที่

ประชาชน สวนใหญของหมูบานใชเปนเสนทางคมนาคมเปนประจํามากที่สุด (เสนทางหลัก
เสนเดียวเทาน้ัน)  

- ใชการไดดี หมายถึง ไมเปนหลุมเปนบอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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* 6.1.2 สะพานเฉพาะในเขตหมูบาน/ชุมชนนี้ แยกเปนสะพานชนิด 
 6.1.2.1 สะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) จํานวน แหง 

   6.1.2.2 สะพานไม จํานวน แหง 
   6.1.2.3 สะพานเหล็ก จํานวน แหง 

6.2 ถนนเสนทางหลักภายในหมูบานใชการไดดีหรือไม 
    - ไมดีตลอดทั้งป  ตอบ 1 

   - ดีเฉพาะในฤดูแลง ตอบ 2  
   - พอใชไดเฉพาะในฤดูแลง ตอบ 3 
   - พอใชไดตลอดทั้งป  ตอบ 4 
   - ใชการไดดีตลอดทั้งป  ตอบ 5 
 

 6.3 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีถนนตลอดเสนทางไปยังอําเภอหรือชุมชนที่ใกลทีสุ่ด  
  ที่คนในหมูบาน/ชุมชนนี้สวนมากไปซ้ือ-ขายของกินของใชหรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 (ทําขอ 6.3.1) 
     - มี ตอบ 2 (ขามไปขอ 6.3.2) 
    

ในกรณีที่ ไมมีถนน ไปยังอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุด คนในหมูบาน/ชุมชนนี้  6.3.1 
 สวนมากใชวิธกีารใดไปยังอําเภอที่ใกลที่สดุ (ตอบแลว ขามไปขอ 6.4) 

   (1) เดินไป  ใชเวลานาน  นาที 
   (2) ไปทางเรือ ใชเวลานาน   นาที 
   (3) ไปทางรถไฟ ใชเวลานาน นาที 
   (4) อ่ืน ๆ (ระบุ………….) ใชเวลานาน นาที 

อําเภอหรือชุมชนท่ีใกลท่ีสุด หมายถึง อําเภอ/ก่ิงอําเภอหรือชุมชนที่คนในหมูบาน/ชุมชนนี้
สวนมากไปซื้อ-ขายของกินของใช และติดตอราชการ ซึ่งรวมทั้งอําเภอ/ก่ิงอําเภอหรือชุมชนที่
หมูบาน/ชุมชนน้ีไมไดอยูในเขตการปกครองดวย 

คําอธิบายขอ 6.3

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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  6.3.2 ในกรณี มีถนน ไปยังอําเภอที่ใกลที่สุดตามขอ 6.3 
   มีถนนติดตอกับสถานที่ดังกลาว  จํานวน เสนทาง 
   (1) เสนทางที่สะดวกที่สุดจากชมุชนของหมูบาน ถึงอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุด  
    รวมเปนระยะทางยาว  กิโลเมตร 
    แยกเปนถนนชนิด 
    (1.1) ลาดยางหรือคอนกรีต กิโลเมตร 
    (1.2) ลูกรังหรือหินคลุก   กิโลเมตร 

    (1.3) ทางดิน   กิโลเมตร 
   (2) ใชเวลาเดินทางจากหมูบาน ไปยังอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุดเพียง 

เที่ยวเดียว(ไมนับเที่ยวกลบั) ดวยพาหนะที่นิยมกัน    นาที     
 

  6.3.3 มีรถรับจาง เชน รถสองแถว รถเมล รถมอเตอรไซครับจาง หรือรถรับจางอ่ืนๆ 
วิ่งจากหมูบาน ถึงอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุดหรือไม    

     - ไมมี ตอบ 1 (ทําขอ 6.4) 
     - มี ตอบ 2  
   (1) ในฤดูฝน มีรถรับจาง วิ่งบริการในลักษณะใด 
    - ไมมีบริการในฤดูฝน ตอบ 1 
    - มีบริการแตไมสมํ่าเสมอ ตอบ 2 
    - มีบริการอยางสมํ่าเสมอ ตอบ 3 
    
 6.4 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีพาหนะอะไรบางตอไปน้ี 
  6.4.1 รถปคอัพ, * รถเกง 1) จํานวนครวัเรือนทีมี่รถชนิดน้ี  ครัวเรือน 

     2) จํานวนรถ     คัน 
6.4.2 รถมอเตอรไซค (จักรยานยนต)  

     1) จํานวนครัวเรอืนที่มีรถชนิดน้ี ครัวเรือน 
     2) จํานวนรถ     คัน 

  6.4.3 จักรยานสองลอ 1) จํานวนครัวเรอืนที่มีรถชนิดน้ี     ครัวเรือน 

     2) จํานวนรถ     คัน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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  6.4.4 รถอีแตน/รถดัดแปลงอ่ืน ๆ ที่ใชในการเกษตร  
     1) จํานวนครัวเรอืนที่มีรถชนิดน้ี     ครัวเรือน 

     2) จํานวนรถ      คัน 
  6.4.5 รถประเภทอ่ืนๆ รถบรรทกุ (10 ลอ, 6 ลอ) 
    1) จํานวนครัวเรอืนที่มีรถชนิดน้ี ครัวเรือน 
     2) จํานวนรถ  คัน 
  6.4.6 รถรับจาง (รถสองแถว, รถสามลอเคร่ือง) 
     1) จํานวนครัวเรอืนที่มีรถชนิดน้ี ครัวเรือน 
     2) จํานวนรถ  คัน 
  6.4.7 เรือ (เรือยนต เรือพาย เปนตน) 
    1) จํานวนครวัเรือนที่มีเรือ  ครัวเรือน 
     2) จํานวนเรือ  ลํา 
 6.5 หมูบาน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนที่มีการส่ือสารโดยวิธีใดบาง 

 

6.5.1 จํานวนครัวเรอืนที่มีโทรศัพทประจําบาน หรือโทรศัพทมือถือ หรืออินเทอรเน็ต 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

    (ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 6.5.5) ครัวเรือน 
6.5.2 ครัวเรือนที่มีโทรศัพทประจําบาน ครัวเรือน 

    (ใชสายขององคการโทรศัพทหรือเอกชน) 
6.5.3 ครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ (โทรศัพทมือถือ) ครัวเรือน 
6.5.4 ครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ต  ครัวเรือน 

   (คอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายไดทั่วโลก) 
6.5.5 จํานวนวิทยสุือ่สารความถี่สงัเคราะห (ว. หรือวิทยุสมัครเลน) เคร่ือง 

๕ 6.5.6 โทรศัพทสาธารณะที่ใชการไดในหมูบาน   เคร่ือง 

คําอธิบายขอ 6.5 
- จํานวนครัวเรอืน ขอ 6.5.2 ถึงขอ 6.5.4 รวมกัน  อาจมากกวาหรือเทากับ ขอ 6.5.1 

ทั้งน้ีเพราะบางครัวเรือนอาจมีหลายอยาง 
- ใหนับเคร่ืองมือส่ือสารเฉพาะที่ใชการไดเทาน้ัน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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7. รานคา 

ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีรานคาตาง ๆ ก่ีแหง                              แหง 

รานคา ใหนับเฉพาะรานคาที่มีอาคารสถานที่ถาวร ไมนับหาบเร/แผงลอย  
ในกรณีที่รานคาที่ขายของหลายอยางในรานเดียวกัน ใหนับเปน 1 รานโดยไมนับซํ้า 
(เชน เปนรานที่ซอมรถยนต และเชื่อมโลหะดวย แตมีรายไดจากการซอมรถยนตเปนหลัก  
ก็ใหนับเปนรานซอมรถยนต เปนตน) 

7.1 
คําอธิบายขอ 7

 7.1 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 7.2)  
  ในจํานวนนี้แยกเปน  
  (ขอ 7.1.1 ถึง 7.1.9 รวมกันจะเทากับ ขอ 7.1) 
  7.1.1 รานขายของชาํ หรือขายของเบ็ดเตล็ด จํานวน     แหง 
   และ/หรือผลิตภัณฑของหมูบาน   
  7.1.2 รานขายปจจัยการผลิต (ทางเกษตร จํานวน     แหง 

ประมง ปาไม เชน เมล็ดพันธุ ปุย เคร่ืองจักรกลเกษตรฯ)    
  7.1.3 รานจําหนายหรือซอม รถยนต จํานวน     แหง 
   รถจักรยานยนต รถจักรยาน 
  7.1.4 รานจําหนายหรือซอม วิทยุ จํานวน     แหง 
   โทรทัศน คอมพิวเตอร หรอืเคร่ืองไฟฟา 
  7.1.5 รานเชื่อมโลหะ-กลึง จํานวน     แหง 
  7.1.6 รานจําหนายวัสดุกอสราง จํานวน    แหง 
  7.1.7 รานซอมเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร จํานวน    แหง 

รานจําหนายแกสหุงตม จํานวน    แหง   * 7.1.8 
  7.1.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................) จํานวน   แหง 
  
  

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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 7.2 มีแหลงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  

  7.2.1 ตลาดกลางสนิคาเกษตร    แหง 

  7.2.2 ตลาดนัดสินคาเกษตร    แหง 

  7.2.3 รานคาสหกรณ    แหง 

  7.2.4 รานคากลุมเกษตรกร    แหง 

  7.2.5 รานรับซื้อพืชไร    แหง 
  * 7.2.6 รานจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในชุมชน  แหง 
  7.2.7 อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................  แหง 
 7.3 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีสถานที่บริการนํ้ามันเชื้อเพลิง (ปมนํ้ามัน, ปมหลอด) 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 8)                       จํานวน  แหง 
 7.4 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีโรงสีทั้งหมด แหง           เคร่ือง 
  7.4.1 จําแนกเคร่ืองตามขนาดตาง ๆ ดังนี้  
   (1) ขนาดเล็กไมเกิน 20 แรงมา จํานวน   เคร่ือง 

   (2) ขนาดกลาง 20-50 แรงมา จํานวน   เคร่ือง 

   (3) ขนาดใหญมากกวา 50 แรงมา จํานวน   เคร่ือง 

- ตลาดนัดสินคาเกษตร หมายถึง จุดรวมการซื้อขายหรือจุดนัดพบของผูซื้อขายที่จะมาซื้อสินคา
โดยตรง อาจมีการซ้ือขายกันทุกวัน ในชวงที่มีสินคาออกสูตลาดมาก หรือกําหนดเอาวันหนึ่งวัน
ใด หรือชวงหนึ่งชวงใด ทําการซื้อขายกันตามแตจะนัดหมายสถานที่ตามแตความเหมาะสม 
ควรอยูในแหลงผลิตนั้นๆ สวนใหญมักจัดเปนตลาดนัด ที่มีการซ้ือขายสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง 
เชน ตลาดนัดขาวเปลือก ตลาดนัดขาวโพด ตลาดนัดถั่วเหลือง ตลาดนัดโค-กระบือ เปนตน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

- 
คําอธิบายขอ 7.2 

ตลาดกลางสินคาเกษตร หมายถึง แหลงรวบรวมและซื้อขายสินคาเกษตรเปนประจําตลอดปที่มี
ผูซื้อขายจํานวนมาก เขามาทําการแขงขันการซ้ือขายสินคากันโดยตรงในรูปการขายสงดวย
วิธีการตกลงราคาอยางเปดเผยหรือประมูลราคา เชน ตลาดกลางขาว ธกส. 
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 * 7.5 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีแหลงรวบรวมและจาํหนายผลิตภัณฑในชุมชน    จํานวน  แหง 

เชน สินคาหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ไมใชผลผลติทางการเกษตร)   (
 
8. เชื้อเพลิงในการหุงตม 

 8.1 ครัวเรือนสวนมากในหมูบาน/ชุมชนนี้ ใชเชื้อเพลิงประเภทใดในการหุงตม   
     - แกสหรือไฟฟา  ตอบ 1 (ขามไปขอ 9) 
     - ถานหรือฟนหรือแกลบ ตอบ 2 

8.2 ถาตอบวา ใชถาน หรือฟน หรือแกลบ คนสวนมากในหมูบาน/ชุมชนนี้ซื้อ 
หรือทําใชเอง 

     - ซื้อ ตอบ 1 
     - ทําใชเอง ตอบ 2 
 

9. การมีที่ดินทํากิน 
  9.1 การมีที่ดินทํากิน 

  9.1.1 ครัวเรือนมีที่ดินทํากินของตนเอง และไมตองเชา  
มีจํานวน                    ครัวเรือน      

  9.1.2. ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของตนเอง แตตองเชาเพ่ิมบางสวน 

มีจํานวน      ครัวเรือน       
  9.1.3 ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง ตองเชาที่ดินทั้งหมด 

มีจํานวน        ครัวเรือน       

  9.1.4 ในบรรดาครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํากิน สวนมากมักเชาที่ดินจากใคร   
     - พอแม ญาติ พ่ีนอง  ตอบ 1 
     - คนในหมูบาน ตอบ 2 
      - คนนอกหมูบาน  ตอบ 3 
  9.1.5 ในหมูบานมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด  ไร (เศษของไรปดทิ้ง)   
   9.1.5.1 พ้ืนที่สวนใหญของหมูบาน/ชุมชนนี้เปนเอกสารสิทธิทีดิ่นประเภท…………. 
      มีจํานวน         ครัวเรือน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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  9.1.5.2 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมูบานแยกตามประเภทเอกสารสิทธไิดดังนี้ 
   (1) ประเภทโฉนด น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.3ข ใบจอง ส.ค.1 ส.ค.2 ส.ค.3 นค.3 กสน.5 
       รวมทั้งหมด       ไร 
       จํานวน ครัวเรือน 
   (2) ประเภท สทก.1ก ส.ป.ก.4-01 รวมทั้งหมด       ไร 
      จํานวน ครัวเรือน 
   (3) ไมมีเอกสารสิทธ ิ รวมทั้งหมด       ไร 

จํานวน ครัวเรือน      
 

 9.2 การดําเนินการทางการเกษตร 
9.2.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร  

(เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว หรือทั้งเพาะปลูก 
และเลีย้งสัตว)  จํานวน   ครัวเรือน 

9.2.2 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก  
(เฉพาะการเพาะปลูก) (เชน การทํานา ทําไร  
ทําสวน และอ่ืนๆ) ทั้งหมด จํานวน ครัวเรือน 

9.2.3 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรในบริเวณบาน 
หรือหัวไรปลายนา เพ่ือบริโภคและมีบางสวนเหลือขาย  
(เชน การปลกูผัก ปลูกพืช ปลูกไมผล เลี้ยงเปด ไก  
ปลา และอ่ืนๆ เปนตน) จํานวน ครัวเรือน 

9.2.4 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสาน 
หรือการเกษตรตามแนวทางพระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ทฤษฎีใหม)จํานวน ครัวเรือน 

* 9.2.5   ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรปลอดสารพิษ  
หรือเกษตรอินทรีย  จํานวน   ครัวเรือน 

* 9.2.6 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ทําการเกษตร 
ที่ใชสารเคมีอยางปลอดภัย  จํานวน  ครัวเรือน 
(ใชสารเคมีอยางถูกตองตามคําแนะนําจากฉลากที่ระบไุวดานขาง หรือตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่เกษตร) 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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สวนที่ 2 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 

10. การทํานา 
 (ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาที่ตอบแลวในขอ 9.2.3) 

 

 10.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพ้ืนที่ทํานาทั้งหมด ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 11) 
 10.2 ครัวเรือนทีท่ํานามีทั้งหมด ครัวเรือน 
 10.3 ครัวเรือนทีท่ํานา ใชที่นาแยกตามขนาดพื้นที่ ดังนี้  
  (รวมที่นาของตนเองและหรอืเชาผูอ่ืน ทั้งที่อยูในและนอกเขตหมูบาน) 
  (1) ไมเกิน    5  ไร มีจํานวน ครัวเรือน 

ไร มีจํานวน ครัวเรือน   (2)         6 - 10  
  (3)        11 - 20  ไร มีจํานวน ครัวเรือน 
  (4)        21 - 50  ไร มีจํานวน ครัวเรือน 
  (5) มากกวา 50  ไร มีจํานวน ครัวเรือน 

  
 

 10.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทํานาครัวเรือนละ                           บาทตอป 

คําอธิบายขอ 10 
การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด 

1 เกวียน (ขาว)    = 1,000 กก.  1 ถัง (ขาวเปลือก) =     10 กก 
1 หาบ (เล็ก)       =     60 กก. 1 ถัง (ขาวสาร)     =     15 กก. 
1 หาบ (ใหญ)      =   100 กก. 1 ถัง (ถ่ัวตางๆ)    =     15 กก. 
1 หมื่น (ขาว)       =    12 กก. 1 ตน                 = 1,000 กก. 
1 ลิตร (ขาวสาร)   =   3/4 กก. 

- ถาเศษที่เกินไมถึง 0.50 ใหนับเปน 0 
- ถาเศษตั้งแต 0.50 ขึ้นไปใหนับเปน 1 
- การปลูกขาวไร ใหถือเปนการปลูก 

พืชไรอายุยาว 

คําอธิบายขอ 10.4 
ครัวเรือนสวนมาก หมายถึง  จํานวนครัวเรือนที่เปนสวนใหญของหมูบาน เชน  ครัวเรือน 
ที่ทํานา  6 – 10 ไร มีมากที่สุดของหมูบาน  ก็ใหถือวาจํานวนครัวเรือนน้ีเปนสวนมากของหมูบาน 
(ไมใชคาเฉล่ีย) ทั้งนี้ คําอธิบายตามขอคําถามนี้ใหใชกับครัวเรือนสวนมากที่อางอิง 
ตามขอคําถามอื่น ๆ ในแบบสอบถามเลมน้ีดวย 

การคิดจํานวนท่ีทํานาท่ีมีเศษสวน คิดดังน้ี 
คําอธิบายขอ 10.1 และ 10.2 
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 10.5 ครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชนนี้ ทํานาปละ  
  (1) หนึ่งคร้ัง มีจํานวน ครัวเรือน 
  (2) สองครั้ง มีจํานวน ครัวเรือน 
  (3) มากกวาสองคร้ัง มีจํานวน ครัวเรือน 
 10.6 ในปที่แลวครัวเรือนสวนมากไดผลผลติขาวเปลือก ไรละ กิโล กิโลกรัม 
        10.6.1 ในชวงระยะเวลาที่คนสวนมากขายขาวเปลือก 

ขายไดเฉลี่ยราคากิโลกรัมละ                            บาท สตางค    

ครัวเรือนสวนมากขายในลกัษณะใด            10.6.2 
   - ขายใหกลุมสหกรณการเกษตรหรือกลุมเกษตรกร ตอบ 1 
   - ขายใหโรงสีในเขตตําบล  ตอบ 2 
   - ขายลวงหนาหรือตกเขียว  ตอบ 3 
   - มีพอคามารับซ้ือ  ตอบ 4 
   - นําไปขายเองที่อ่ืน  ตอบ 5 
  10.6.3 เขาโครงการประกันราคาของรัฐบาล จํานวน ครัวเรือน 
 10.7 ครัวเรือนทีใ่ชพันธุขาวสงเสริม มีจํานวน     ครัวเรือน 

 10.8 ครัวเรือนทีใ่ชปุยในการทาํนา มีจํานวน     ครัวเรือน 

 10.8.1 คาใชจายในการซ้ือปุย เฉลีย่ครัวเรือนละ      บาทตอไร 

 10.8.2 ครัวเรือนสวนมากใชปุยประเภทใด     
   - ปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) ตอบ 1 
   - ปุยเคมี    ตอบ 2 
   - ใชทั้งปุยธรรมชาติและปุยเคมี  ตอบ 3 
 10.9 มีการใชสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช 

โรคพืช และสตัวที่เปนศตัรพืูช  จํานวน ครัวเรือน   
  10.9.1 คาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช  

โรคพืชและสตัวที่เปนศตัรพืูชเฉลี่ยครัวเรือนละ บาทตอไร    
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11. การทําไร  
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาที่ตอบแลวใน ขอ 9.2.3) 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพ้ืนที่ปลูกพืชไรอายุสั้นทั้งหมด จํานวน ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 11.3) 
 11.2 ครัวเรือนที่ปลกูพืชไรอายุสั้นทุกชนิดมีทั้งหมด จํานวน ครัวเรือน 
  11.2.1 ในรอบปที่ผานมาพืชไรอายุสั้นที่ครัวเรือนสวนมากปลกูมากเปนอันดับหน่ึง 
   (รวมที่ทําไรของตนเอง และเชาจากผูอ่ืน ทั้งที่อยูในและนอกหมูบาน) 
   คือ…………………………………………….  
   (1) ครัวเรือนที่ปลกูพืชไรชนิดน้ี มีจํานวน ครัวเรือน 
         (2) พ้ืนที่เพาะปลกูในหมูบานทัง้หมด จํานวน ไร 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 
    การปลูกพืชไรอายุสั้นครัวเรือนละ  บาทตอป 

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 13 ฝก  =  เมล็ดขาวโพด 1 กิโลกรัม (สีออกจากฝกแลว) 
 มันเสนตากแหง  1 กิโลกรัม = หัวมันสด 2.2 กิโลกรัม 
 มันอัดเม็ด  1 กิโลกรัม = หัวมันสด 2.4 กิโลกรัม 

แปงมัน   1 กิโลกรัม = หัวมันสด 4.5 กิโลกรัม 

คําอธิบายขอ 11.1
พืชไรอายุสัน้ คือ พืชไรท่ีมอีายุนับตั้งแตปลกูถึงเก็บเกี่ยว นอยกวา 4 เดือน ตัวอยางเชน ขาวโพดเลีย้งสัตว 
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วน้ํานางแดง ถั่วมะแฮะ ขาวฟาง เปนตน [ทัง้นี้ไมรวมถึงพชืผักในขอ 13 เชน 
พริก กระเทียม แตงกวา ขาวโพดออน ขาวโพดฝกสด (ขาวโพดขาวเหนยีว ขาวโพดสวีท) แตงโมออน  
หอมแบง หอมแดง หอมหัวใหญ มันเทศ มันฝรั่ง เผือก หนอไมฝรั่ง มะเขือเทศ และอื่นๆ] 

ผลผลิตใดที่ไมมีในตารางการแปลงมาตราช่ัง ตวง วัด นี้ ใหประมาณคาเปนกิโลกรัม 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1 ถัง  = 15 กิโลกรัม 

- 
 

ถาผลผลิตของพืชไรใดในขอ 11 นี้ ไมใชหนวยวัดเปนกิโลกรัม ใหประเมินเปนกิโลกรัม - 
คําอธิบายขอ 11 การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด 
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   (4) ปที่แลว ครัวเรือนสวนมากไดผลผลติพืชชนิดน้ีไรละ กิโลกรัม 
   (5) ในชวงระยะเวลาที่คนสวนมากขายผลผลติ เฉลี่ยขายได 

กิโลกรัมละ                          บาท            สตางค     
   (6) ครัวเรือนสวนมากใชปุยประเภทใด 
    - ปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) ตอบ 1 
    - ปุยเคมี   ตอบ 2 
    - ใชทั้งปุยธรรมชาติและปุยเคมี  ตอบ 3 
  11.2.2 พืชไรอายสุั้นที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสอง คือ 
   (ถาไมมีใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 11.3) 
   (1) ครัวเรือนที่ปลกูทั้งหมด  ไร 
   (2) พ้ืนที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด ครัวเรือน 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 
    การปลูกพืชไรอายุสั้นครัวเรือนละ บาทตอป 
  11.2.3 พืชไรอายุสั้นที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสาม คือ…………………….. 
   (ถาไมมีใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 11.3)  
   (1) ครัวเรือนที่ปลกูทั้งหมด  ไร 
   (2) พ้ืนที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด ครัวเรือน 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 

การปลูกพืชไรอายุสั้น  ครัวเรือนละ บาทตอป     
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 11.3 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพ้ืนที่ปลูกพืชไรอายยุาวทั้งหมด จํานวน ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 12) 
 11.4 ครัวเรือนที่ปลกูพืชไรอายุยาวทุกชนิดมีทัง้หมด จํานวน ครัวเรือน 
  11.4.1 ในรอบปที่ผานมา พืชไรอายุยาวท่ีครัวเรอืนสวนมากปลูกมากเปนอันดับหน่ึง  
   (รวมที่ทําไรของตนเอง และเชาจากผูอ่ืนทั้งที่อยูในและนอกหมูบาน)  

คือ …………………………………………….    
   (1) ครัวเรือนที่ปลกูพืชไรชนิดน้ี มีจํานวน ครัวเรือน 
   (2) พ้ืนที่เพาะปลกูในหมูบานทัง้หมด จํานวน ไร 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 
    การปลูกพืชไรอายุยาวครัวเรือนละ บาทตอป 
   (4) ปที่แลว ครัวเรือนสวนมากไดผลผลติพืชชนิดน้ีไรละ กิโลกรัม 
   (5) ในชวงระยะเวลาที่คนสวนมากขายผลผลติ เฉลี่ยขายได 

กิโลกรัมละ                          บาท              สตางค     
   (6) ครัวเรือนสวนมากใชปุยประเภทใด 
    - ปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) ตอบ 1 
    - ปุยเคมี   ตอบ 2 
    - ใชทั้งปุยธรรมชาติและปุยเคมี  ตอบ 3 
  11.4.2 พืชไรอายุยาวที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสอง คือ …………………….. 
   (ถาไมมีใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 12) 
   (1) ครัวเรือนที่ปลกูทั้งหมด ไร 
   (2) พ้ืนที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด ครัวเรือน 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 
    การปลูกพืชไรอายุยาวครัวเรือนละ บาทตอป 

พืชไรอายุยาว คือ พืชไรที่มีอายุนับตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวมากกวา 4 เดือน เชน ขาวไร ออย
มันสําปะหลัง ปอ ฝาย สัปปะรด ยาสูบ ปานศรนารายณ กก แตงโมเมล็ด พริกไทย และอื่นๆ 

คําอธิบายขอ 11.3
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  11.4.3 พืชไรอายุยาวที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสาม คือ …………………….. 
   (ถาไมมีใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 12) 
   (1) ครัวเรือนที่ปลกูทั้งหมด ไร 
   (2) พ้ืนที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด ครัวเรือน 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 
    การปลูกพืชไรอายุยาวครัวเรือนละ  บาทตอป 
 
 
 
 
12. การทําสวนผลไม 
 (ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3 และไมยืนตนอ่ืนๆ 
 ในขอ 16) 

 12.1 พ้ืนที่ทําสวนผลไมทั้งหมด      ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 13) 
 12.2 ครัวเรือนทีท่ําสวนผลไม มีจํานวน  ครัวเรือน 
 12.3 ครัวเรือนสวนมากใชพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนละ  ไร 
 12.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําสวนผลไมครัวเรือนละ       บาทตอป 

คาใชจายในการซ้ือปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ      บาทตอไร 12.5 
 12.6 คาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช  

โรคพืชและสตัวที่เปนศตัรพืูช เฉลี่ยครวัเรือนละ บาทตอไร   
 12.7 ผลไมที่ครัวเรอืนปลูกกันมาก คือ ……..…………………………. 

คําอธิบายขอ 13 

ทําสวนผัก ไดแก พริก กระเทียม แตงกวา ขาวโพดออน ขาวโพดฝกสด (ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดสวีท) 
แตงโมออน  หอมแบง  หอมแดง  หอมหัวใหญ  มันเทศ มันฝรั่ง  เผือก  หนอไมฝรั่ง  มะเขือเทศ  เปนตน 

ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละก่ีบาทตอป เปนรายไดที่ไมหักคาใชจาย จะไดทราบมูลคาของ
ผลผลิตทั้งหมดของครัวเรือนสวนมาก 

- 
คําอธิบายขอ 12 - 34 
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13. การทําสวนผัก 
 (ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3) 
 13.1 พ้ืนที่ทําสวนผักทั้งหมด ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 14) 
 13.2 ครัวเรือนทีท่ําสวนผัก มีจํานวน ครัวเรือน 
 13.3 ครัวเรือนสวนมากใชพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนละ ไร 
 13.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําสวนผักครัวเรือนละ        บาทตอป 
 13.5 คาใชจายในการซ้ือปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ บาทตอไร 
 13.6 คาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช  

โรคพืชและสตัวที่เปนศตัรพืูช เฉลี่ยครวัเรือนละ     บาทตอไร   
 13.7 ผักที่ครัวเรือนปลูกกันมาก คือ ……..………………………….  
 
14. การทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธุไมเพื่อขาย 
 (ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3) 
 14.1 พ้ืนที่ทําสวนไมดอกไมประดับทั้งหมด ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 15) 
 14.2 ครัวเรือนทีท่ําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธุไมเพ่ือขาย 
     จํานวน ครัวเรือน 
 14.3 ครัวเรือนสวนมากใชพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนละ ไร 
 14.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําสวนไมดอกไมประดับ 
  หรือเพาะพันธุไมขายครวัเรือนละ บาทตอป 
 14.5 คาใชจายในการซ้ือปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ บาทตอไร 
 14.6 คาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช  

โรคพืชและสตัวที่เปนศตัรพืูช เฉลี่ยครวัเรือนละ  บาทตอไร   
 14.7 ไมดอกไมประดับ หรือพันธุไมที่ปลูกกันมาก คือ …………………………. 
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15. การทําสวนยาง  
 (ใหนับพ้ืนที่เพาะปลูกของตนเองและทีเ่ชาจากผูอ่ืน ทั้งที่อยูในและนอกหมูบาน 
 การตอบขอน้ี ไมนับการรับจางทําสวนยางและรับจางกรีดยาง) 
 15.1 พ้ืนที่ทําสวนยางทั้งหมด ไร 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 16) 
 15.2 ครัวเรือนทีท่ําสวนยางทั้งหมด จํานวน  ครัวเรือน 
 15.3 ครัวเรือนสวนมากใชพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนละ ไร 

 15.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก         

การทําสวนยางครัวเรือนละ        บาทตอป   
 15.5 คาใชจายในการซ้ือปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ บาทตอไร 
 15.6 คาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช  
  โรคพืชและสตัวที่เปนศตัรพืูช เฉลี่ยครวัเรือนละ บาทตอไร 
 

16. การปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3) (ตัวอยางของไมยืนตน 
 เชน สวนมะพราว สน ปาลมนํ้ามัน กาแฟ โกโก มะมวงหิมพานต ใบชา หมาก สะตอ ตาลโตนด  
หวาย มะนาว ไมสัก กระถินเทพา สะเดาเทียม ยูคาลิปตัส ตีนเปด ไมยาง ไผ และอ่ืนๆ) 

 16.1 ไมยืนตนที่ครัวเรือนสวนมากปลูก คือ ………………………………. 
  (ถาไมมี ใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลวขามไปขอ 17) 
 16.2 พ้ืนที่ปลูกไมยืนตนทั้งหมด ไร 
 16.3 ครัวเรือนที่ปลกูไมยืนตนชนดิน้ีเพ่ือขาย ครัวเรือน 
 16.4 ครัวเรือนสวนมากใชพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนละ ไร 
 16.5 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก   
   การปลูกไมยนืตนอ่ืนๆครวัเรือนละ      บาทตอป 

  

 16.6 คาใชจายในการซ้ือปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ บาทตอไร 
 16.7 คาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช  
 
  

โรคพืชและสตัวที่เปนศตัรพืูช เฉลี่ยครวัเรือนละ บาทตอไร  
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17. การทํากิจการเกษตรอ่ืนๆ 

  

 17.1 ครัวเรือนทีท่ํากิจการเกษตรอื่นๆ มีทั้งหมด จํานวน   ครัวเรือน 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 18) 
  17.1.1 กิจการเกษตรอื่นๆ ที่ทํากันมากเปนอันดับหน่ึง คือ ……………………………. 
   (1) พ้ืนที่ที่ทําท้ังหมด ไร 
   (2) ครัวเรือนทีท่ํากิจการชนิดน้ี มีจํานวน ครัวเรือน 
   (3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก 

การทํากิจการเกษตรอื่นๆ ครัวเรือนละ บาทตอป     
 

18. การทําการเกษตรฤดูแลง 
 (ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3) 

 

18.1 ในหมูบานมีพ้ืนที่ทําการเกษตรฤดูแลง (พืชไรอายุสั้นหรือพืชผัก) ไร 
 (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19) 

 18.2 พ้ืนที่ทําการเกษตรฤดูแลง ครัวเรือนสวนมากใชน้ําจากที่ใด   
  - แหลงน้ําผิวดิน (เชน บึง ทะเลสาบ แมน้ํา สระ เขื่อน ฝาย และอ่ืนๆ) ตอบ 1 
  - แหลงน้ําใตดิน (เชน บอขดุ บอนํ้าตื้น และอ่ืนๆ)  ตอบ 2 
  - ใชน้ําที่เหลือคางอยูในไรนา หรือนํ้าฝน  ตอบ 3 

คําอธิบายขอ 17 
กิจการเกษตรอื่นๆ ไดแก ปลูกตนจูด (ทําเส่ือ) เพาะเห็ด ปลูกตนจาก ปลูกหมอน ฯลฯ  
ซึ่งไมใชการปลูกพืชไร พืชสวน และทํานา  

คําอธิบายขอ 18 
การทําการเกษตรฤดูแลง หมายถึง การปลูกพืชไรอายุส้ัน หรือพืชผัก  ในฤดูแลง 
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18.3 ครัวเรือนทีท่ําการเกษตรฤดูแลง มีจํานวน  ครัวเรือน 
 18.4 ครัวเรือนที่ปลกูพืชไรอายุสั้นในฤดูแลง   ครัวเรือน 
 18.5 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขายผลผลิตที่เกิดจาก 
  การทําการเกษตรฤดูแลง ครัวเรือนละ  บาทตอป 
 18.6 พืชฤดูแลงสวนมากที่ปลูก  คือ………………………………………………………. 
 

19. การเลี้ยงสัตว  

 19.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีทุงหญาสาธารณะที่ใชในการเลีย้งสัตวหรือไม   
     - ไมมี  ตอบ 1  (ขามไปขอ 19.2) 
     - มี ตอบ 2  
  (1) มีทุงหญาสาธารณะที่ใชในการเลี้ยงสัตวทั้งหมด  จํานวน                ไร 
 

 19.2 มีครัวเรือนที่เลี้ยงสัตวเพ่ือขายหรือไม                    
     - ไมมี ตอบ 1  (ขามไปขอ 20) 
     - มี ตอบ 2  
  19.2.1 จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงววัเน้ือ เพ่ือขาย  ครัวเรือน 
   (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.2) 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 
    จากการขายววัเนื้อครัวเรือนละ   บาทตอป 
   (2) จํานวนววัเนื้อที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน   ตัว 
   (3) จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงววัเนื้อเพ่ือขาย  

และผสมพันธุ  ครัวเรือน     

- 
คําอธิบายขอ 19.2 

การเลี้ยงสัตวเพ่ือขาย หมายถึง การเลี้ยงสัตวเปนอาชพีหลักหรืออาชีพรองหรืออาชีพเสริม 

    โดยใชพันธุทีไ่ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย) 
  



27 

 
 

  19.2.2 จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงววันม เพ่ือขายน้ํานม      ครัวเรือน 
   (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.3) 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 
    จากการขายน้ํานม ครัวเรือนละ  บาทตอป 
   (2) จํานวนววันมที่เลี้ยงเพ่ือขายน้ํานมทั้งหมดในหมูบาน               ตัว 
   (3) จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงววันมเพ่ือขายน้ํานม   ครัวเรือน 

และผสมพันธุ โดยใชพันธุทีไ่ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)       
  19.2.3 ครัวเรือนทีเ่ลีย้งควาย เพือ่ขาย     ครัวเรือน  
   (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.4) 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 

จากการขายควายครัวเรือนละ   บาทตอป     
   (2) จํานวนควายที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน       ตัว 
   (3) จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงควายเพ่ือขาย และผสมพันธุ      ครัวเรือน 

โดยใชพันธุทีไ่ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)      
  19.2.4 ครัวเรือนทีเ่ลีย้งหมู เพ่ือขาย  ครัวเรือน 
   (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.5) 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 
    จากการขายหมูครัวเรือนละ  บาทตอป  
   (2) จํานวนหมูที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน                   ตัว 
   (3) จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงหมูเพ่ือขาย และผสมพันธุ      ครัวเรือน 

โดยใชพันธุทีไ่ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)     
  19.2.5 จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงเปด-ไก เพ่ือขาย    ครัวเรือน 
   (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.6) 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 

จากการขายเปด-ไกครัวเรอืนละ                             บาทตอป     
   (2) จํานวนเปด-ไก ที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน               ตัว 
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  19.2.6  จํานวนครัวเรอืนที่เลี้ยงสัตวอ่ืนๆ เพ่ือขาย ครัวเรือน 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได         
    จากการขายสัตวเลี้ยงอ่ืนๆครัวเรือนละ บาทตอป 
   (2) จํานวนสัตวดังกลาวที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน                    ตัว 
   (3) สัตวอ่ืน ๆ ที่เลี้ยงเพ่ือขายมากเปนลําดับแรก คือ…………………………… 
 
20. การทําการประมง 
 (ไมรวมผูมีอาชีพรับจางทําการประมง ซึ่งไมมีเรือหรือเครื่องมือในการหาปลาของตนเอง) 
 20.1 มีการทําประมงทะเลหรือไม   
     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 20.2) 
     - มี ตอบ 2 

  

  20.1.1 เปนชาวประมงขนาดเล็ก   จํานวน  ครัวเรือน 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 
    จากการทําประมงขนาดเล็กครัวเรือนละ บาทตอป 
  20.1.2 เปนชาวประมงขนาดกลาง-ใหญ จํานวน ครัวเรือน 
   (1) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําประมงขนาดกลาง-ใหญ 
    ครัวเรือนละ   บาทตอป 

คําอธิบายขอ 20.1.1 
ประมงขนาดเล็ก หมายถึง ผูประกอบการอาชีพประมงที่ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก  
ใชเรือขนาดยาวไมเกิน 10 เมตร ขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 30 แรงมา ทําการประมงไมไกล 
จากหมูบานมากนัก และเฉล่ียหางจากฝงประมาณ 5 กิโลเมตร 
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 20.2 ประมงน้ําจืด 

   

  20.2.1 ครัวเรือนทีท่ําการประมงน้ําจืด จํานวน  ครัวเรือน 
   (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 21) 
  20.2.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายได 

จากการทําประมงน้ําจืดครัวเรือนละ   บาทตอป    
 
21. การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 21.1 ครัวเรือนทีท่ําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย นํ้าทะเล    ครัวเรือน 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 21.4) 

21.1.1 ครัวเรือนสวนมากใชพ้ืนที่ในการเพาะเลีย้ง 

ครัวเรือนละ  ไร  งาน 
   (ถาพ้ืนที่ต่ํากวา 1 งาน ใหตอบ 1 งาน) 
  21.1.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายได 

จากการทําเพาะเลี้ยงสตัวน้าํกรอยครัวเรอืนละ บาทตอป    
 21.2 สัตวน้ํากรอย น้ําทะเล ทีเ่พาะเลี้ยงมากเปนอันดับหน่ึง คือ………………………………… 

  21.2.1 ครัวเรือนทีท่ําการเพาะเลี้ยงประเภทนี้             ครัวเรือน 

  21.2.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ      บาทตอป 

  21.2.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ         บาทตอป 
 21.3 สัตวน้ํากรอย น้ําทะเล ทีเ่พาะเลี้ยงมากเปนอันดับสอง คือ………………………………… 
  21.3.1 ครัวเรือนทีท่ําการเพาะเลี้ยงประเภทนี้           ครัวเรือน 
  21.3.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ          บาทตอป 
  21.3.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ         บาทตอป 

ประมงน้ําจืด หมายถึง การจับปลาน้ําจืดในแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือแหลงนํ้าที่สรางขึ้น 
รวมทั้งการขุดบอลอปลา 

คําอธิบายขอ 20.2 
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 21.4 ครัวเรือนทีท่ําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด     ครัวเรือน 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 22) 
  21.4.1 สวนมากใชพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงครวัเรือนละ       ไร   งาน 
   (ถาพ้ืนที่ต่ํากวา 1 งาน ใหตอบ 1 งาน) 
  21.4.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายได 

จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดครัวเรือนละ        บาทตอป    
สัตวน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงมากเปนอันดับหน่ึง คือ……………………………………………… 21.5 

  21.5.1 ครัวเรือนทีท่ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภทน้ี    ครัวเรือน 
  21.5.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ         บาทตอป 
  21.5.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ         บาทตอป 

สัตวน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงมากเปนอันดับสอง คือ……………………………………………… 21.6 
 21.6.1 ครัวเรือนทีท่ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภทน้ี        ครัวเรือน 

  21.6.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ         บาทตอป 
  21.6.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ  บาทตอป 
 
22. สัตวใชงานและเครื่องจักรในการเกษตร 

 22.1 ครัวเรือนที่มีววั-ควายไวใชงานของตนเอง มีจํานวน   ครัวเรือน 
 22.2 ครัวเรือนที่มีเคร่ืองจักรในการเกษตรขนาดเล็กเปนของตนเอง 
     มีจํานวน ครัวเรือน 
  (1) ครัวเรือนทีต่องจางเคร่ืองจักรในการเกษตรขนาดเล็ก 
           (ถาไมมี ขามไปขอ 22.3)                      มีจํานวน       ครัวเรือน   

(2) ครัวเรือนสวนมากเสียคาจางเคร่ืองจักรในการเกษตรขนาดเล็ก    
ครัวเรือนละ                               บาทตอป 

คําอธิบายขอ 22
- คาเชาวัว ควาย หรือรถไถ ถาจายเปนผลผลิตใหประเมินราคาเปนบาท 
- * เคร่ืองจักรในการเกษตร เชน ควายเหล็กหรือรถไถ เปนตน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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ครัวเรือนที่มีเคร่ืองจักรในการเกษตรขนาดใหญเปนของตนเอง  22.3 
    มีจํานวน ครัวเรือนละ 

  (1) ครัวเรือนทีต่องจางเคร่ืองจักรในการเกษตรขนาดใหญ ครัวเรือน 
   (ถาไมมี ขามไปขอ 23) 
  (2) ครัวเรือนสวนมากเสียคาจางเคร่ืองจักรในการเกษตรขนาดใหญ 

ครัวเรือนละ        บาทตอป      
 
23. การรับจาง 
 23.1 จํานวนครัวเรอืนที่มีคนประกอบอาชีพรับจาง ครัวเรือน 
 23.2 ครัวเรือนสวนมากรับจางทํางานประเภทใด 
  - งานอุตสาหกรรมในโรงงาน ตอบ 1 
  - รับเหมาชวงงานผลิตสินคาขนาดยอม ตอบ 2 

 (เชน เย็บเส้ือโหล ไฟกระพริบ ทําหมวก) 
- งานเกษตรกรรม (เชน ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว กรีดยาง) ตอบ 3 
- งานประมง ตอบ 4 
- งานบริการ (เชน รับใชในบาน สถานเริงรมย ขับรถรับจาง) ตอบ 5 

งานชางฝมือ (เชน ชางไม ชางปูน ชางฟต ชางซอมเคร่ืองยนต) ตอบ 6 - 
- งานเหมืองแร ตอบ 7 
- งานปลูกและบํารุงรักษาปาไม ตอบ 8 
- งานปลูกสราง/รื้อถอน/ซอมแซมอาคารสิ่งกอสราง ตอบ 9 
- งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ตอบ 10 

 23.3 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการรับจางครัวเรือนละ  บาทตอป 
 23.4 อัตราคาจางทั่ว ๆ ไป สําหรับงานที่คนสวนมากไปรับจางทําประมาณวันละ         บาท 
 
24. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
 
 
 

คําอธิบายขอ 24
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม   หมายถึง   การลงทุนจัดหาวัตถุดิบมาทําการผลิตแลวจํา
หนวยดวยตนเอง และการรับจางทําผลิตภัณฑโดยมีผูจัดหาวัตถุดิบมาให ประเภทของอุตสาหกรรม 
ไดแก 1. ทอผา 2. จักสาน (จากวัสดุทุกชนิด) 3. ถักทอ (จากเสนใยพืช) 4. * การแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ผลผลิตการเกษตร หรือ การแปรรูปสินคาเกษตร เชน ถนอมอาหาร (จากพืชและสัตว) 5. เครื่องมือ
เคร่ืองใชจากโลหะ (ตีมีด, หลอหลอมโลหะ, บัดกรีสังกะสี) 6. เคร่ืองปนดินเผา (รวมการทําอิฐมอญ) 7. 
เจียระไนเพชรพลอยและหินสี 8. แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด) 9. เย็บปกถักรอย 10. เคร่ืองเรือน (จากไม, 
ไมไผ, หวาย) 11. ผลิตภัณฑจากซีเมนต 12. อื่นๆ (ระบุ) 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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 24.1 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม ครัวเรือน 
  (ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 25) 
 24.2  ในกรณีที่มีการทําอุตสาหกรรมในครัวเรอืนและหัตถกรรมที่ทํากันมาก 
  (ตามประเภทอุตสาหกรรมที่กําหนดไวในคําอธิบายขางตน) 
  24.2.1 อันดับหน่ึง ประเภท …………………………………. 
   (ถาไมมี ใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลวขามไปขอ 25) 
   (1) ครัวเรือนทีท่ําอุตสาหกรรมประเภทนี ้ มีจํานวน ครัวเรือน 
   (2) ครัวเรือนสวนมากมีรายได 

จากการทําอุตสาหกรรมครัวเรือนละ  บาทตอป     

   (3) วัตถุดิบหลักทีใ่ชในการผลิตไดจากแหลงใด   
    - ภายในหมูบาน  ตอบ 1 
    - หมูบานใกลเคยีง  ตอบ 2 
    - ทองถิ่นอ่ืนที่หางไกลออกไป  ตอบ 3 
   (4) สินคาที่ผลติไดสวนใหญสงไปขายที่ใด 
    - ภายในหมูบาน และตําบล  ตอบ 1 
    - ภายในจังหวัด และภายในประเทศ ตอบ 2 
    - ภายในประเทศ และตางประเทศ ตอบ 3 
  24.2.2  อันดับที่สอง ประเภท …………………………………………………. 
   (ถาไมมี ใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลวขามไปทําขอ 25) 
   (1) ครัวเรือนทีท่ําอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีจํานวน ครัวเรือน 
   (2) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ       บาทตอป 
 

  24.2.3  อันดับที่สาม ประเภท …………………………………… 
   (ถาไมมี ใหเขยีนคําวา “ไมมี” แลวขามไปทําขอ 25) 
   (1) ครัวเรือนทีท่ําอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีจํานวน ครัวเรือน 
   (2) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ      บาทตอป 
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25. สถานประกอบการและอุตสาหกรรมภายในทองถ่ิน 
 
 

25.1 การทํางานในสถานประกอบการ 
25.1.1 จํานวนครัวเรอืนทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ที่มีคนทาํงานในสถานประกอบการ 

  (ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 25.2) จํานวน  ครัวเรือน 
  แยกเปน 
  1) จํานวนครัวเรอืนทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ที่มีคนทาํงานในสถานประกอบการ 
    ภายในตําบลนี้  จํานวน ครัวเรือน 
  2) จํานวนครัวเรอืนทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ที่มีคนทาํงานในสถานประกอบการ 

ที่อยูภายนอกตําบลน้ี  จํานวน ครัวเรือน    
 * 25.1.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทํางานในสถานประกอบการ 

ครัวเรือนละ  บาทตอป      
 

 

 25.2 อุตสาหกรรมภายในทองถิ่น 
  25.2.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 (ถาไมมีขามไปขอ 25.2.2) 
     - มี ตอบ 2 
   1) จํานวนโรงงาน แหง 
   2) จํานวนคนงาน รวม                 คน 
  เพศชาย  คน เพศหญิง คน     

  

คําอธิบายขอ 25.2  
- โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเคร่ืองจักรกําลังรวมตัง้แตหาแรงมา 

หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจด็คนข้ึนไป โดยใช 
เคร่ืองจักรหรือไมก็ตาม  สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ  

- อุตสาหกรรม  หมายถึง การประกอบธรุกิจขนาดใหญที่ตองใชแรงงานและทุนมาก 
การทําส่ิงของเพ่ือใหเกิดผลประโยชนเปนกําไร 

- ไมนับงานที่รับชวงมาทํา เชน เย็บเสื้อโหล ทําไฟกระพริบ ทําหมวก ตามขอ 23.และไมนับ 
อุตสาหกรรมในครัวเรือนตามขอ 24 

คําอธิบายขอ 25.1
สถานประกอบการ  ไดแก  โรงงาน  รานคา บริษัท  หางราน  โรงแรม  รีสอรท เปนตน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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25.2.2 ในหมูบานมีครัวเรือนที่มีคนไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในหมูบานของ   
ตนเองและหรอืหมูบานอ่ืน ๆ ที่อยูภายในตําบล       ครัวเรือน  

   (ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 26) 
   1) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ          บาทตอป 
   2) สินคา/ผลิตภัณฑที่ผลติมากที่สุด คือ …………………………………. 
 
26. การไดรับประโยชนจากสถานที่ทองเที่ยว 

 

ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีสถานที่ทองเท่ียวทีท่ําใหเกิดรายไดหรือไม                  26.1 
     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 26.3) 
     -  มี ตอบ 2  
 26.2 หมูบาน/ชุมชนนี้มีสถานทีท่องเท่ียวที่ทาํใหเกิดรายไดทั้งหมด จํานวน            แหง 

ในกรณีที่มีตั้งแต 3 แหงขึ้นไปใหระบชุื่อ 3 ลําดับแรก (เรียงตามลําดับความสําคญั)  
 (1)……………………………………………………………………………………………… 
 (2)……………………………………………………………………………………………… 

  (3)……………………………………………………………………………………………... 
 26.3 หมูบานอ่ืน ๆ ที่อยูภายในตาํบลน้ีมีสถานที่ทองเท่ียวทีท่ําใหเกิดรายได หรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 
     - มี ตอบ 2 
  (ถาขอ 26.1 และ 26.3 ตอบไมมี ใหขามไปขอ 27) 
 26.4 ครัวเรือนในหมูบานที่มีรายไดจากการมีสถานที่ทองเท่ียวภายในหมูบานของตนเอง 

และหรือหมูบานอ่ืน ๆ ที่อยูภายในตําบล จํานวน     ครัวเรือน   
* 26.5 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการมีสถานที่ทองเท่ียวภายในหมูบานของตนเอง 

และหรือหมูบานอ่ืนๆ ที่อยูภายในตําบล ครัวเรือน   บาทตอป 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

หรือขายบริการแบกหาม  สัมภาระ  เปนตน  
  

คําอธิบายขอ 26.1 - 26.4 
- สถานที่ทองเที่ยว  ในที่นี้   หมายถึง   สถานที่ทองเท่ียวสาธารณะและ/หรือเอกชนที่อยูใน
หมูบาน/ชุมชนนี้หรือหมูบานอ่ืน ๆ ที่อยูภายในตําบลนี้   ที่ทําใหเกิดรายไดแกประชาชนที่อยูใน
พ้ืนที่ 
หรือ นอกพื้นที่  เชน การขายอาหาร   น้ํา   หรือเคร่ืองด่ืม   ขายของที่ระลึก  ขายสินคาตาง ๆ    
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สวนที่ 3 สุขภาพและอนามัย 

 
27. เด็กเกิดมีชีพและเด็กอายตุ่ํากวา 1 ปตาย    
 27.1 ในรอบปที่ผานมา มีเด็กเกิดมีชีพ รวม คน 

เพศชาย  คน             เพศหญิง                     คน     
27.2 ในรอบปที่ผานมา มีเด็กอายุต่ํากวา 1 ป ตาย รวม  คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
 

28. ในหมูบานมีรานขายของชําที่ขายยาชดุ หรือยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 
หรือยาวัตถุออกฤทธิ์ รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหารและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

คําอธิบายขอ 27.1 
เด็กเกิดมีชีพ หมายถึง การที่ทารกคลอดมาโดยวิธีใดก็ตามและไมคํานึงถึงระยะเวลาของการ
ตั้งครรภ โดยทารกที่คลอดออกมานั้นจะตองมีการหายใจเพ่ือแสดงอาการที่บงวามีชีวิต   
(มีลมหายใจเกินกวา 3 ชั่วโมงขึ้นไป) เชน การเตนของหัวใจ หรือการเตนของเสนโลหิต  
สายสะดือ หรือมีการเคลื่อนไหวของรางกาย 

คําอธิบายขอ 27-33 
ขอมูลที่จะกรอกในขอ 27-30 ตอไปนี้ ใหสาธารณสุขตําบล * หรือเจาหนาที่ฝายสาธารณสุข ของ 
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนผูกรอกโดยใชขอมูลจากทะเบียนของสาธารณสุข หรือตาม
สภาพขอเท็จจริง 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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คําอธิบายขอ 28 
1. ยาชุด  หมายถึง ยาที่ผูขายจัดรวมกันหลายชนิดเปนชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผูซื้อใช
รวมกันเพ่ือบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ยาชุดแก
ปวดเม่ือย ยาชุดแกไขหวัด ยาชุดบํารุง เปนตน 
2. ยาอันตราย  หมายถึง ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบอาชีพเวชกรรม การประกอบโรค

ศิลปะแผนปจจุบันหรือการบําบัดโรคสัตว การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณที่กระทรวง
สาธารณสุข ประกาศเปนยาอันตราย เชน ยาแกอักเสบ 

3. ยาควบคุมพิเศษ  มีความหมายเหมือนยาอันตราย ตางกันที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนยา
ควบคุมพิเศษ เชน ยาแกปวดเม่ือย (บูลตาโซน) 

4. วัตถุออกฤทธิ์  หมายถึง วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนธรรมชาติ หรือที่ไดจากสิ่ง
ธรรมชาติ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห เชน ยานอนหลับ เปนตน 

5. รานอาหาร  หมายถึง อาคารที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหาร จนสําเร็จและจําหนายให
ผูซื้อสามารถบริโภคไดทนัทีซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร หองอาหารในโรงแรม และศูนย
อาหาร 

6. แผงลอยจําหนายอาหาร  หมายถึง แคร แทน โตะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใด ที่ขายอาหาร 
เคร่ืองด่ืม น้ําแข็ง โดยตั้งประจําที่ 

7. รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน  หมายถึง รานอาหาร    และ
แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐานตามเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถิ่น (เทศบาล/
อบต.) หรือ กรณีที่ เทศบาล/อบต. ยังไมมีการออกเทศบัญญัติหรือขอกําหนด ก็จะถือตาม
ขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารของรานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร ที่ออกโดยกรม
อนามัย 

8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัดของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง และที่รับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา สปช. 
และอ่ืนๆ “โดยองคกรสวนทองถิ่นเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานดานงบประมาณ และบุคลากร 
(ศูนยเด็กเล็กในที่นี้ จึงไมรวมถึงโรงเรียนอนุบาลของรัฐ  และเอกชนที่รับเด็กอายุ 3-5 ป ที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานของกระทรวงศึกษาเอกชน 

9. * ศูนยเด็กเล็กนาอยู หมายถึง ศูนยเด็กเล็กที่ผานเกณฑประเมินมาตรฐาน ศูนยเด็กเล็กนาอยูใน
ระดับหนึ่ง ตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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ในหมูบานมีรานขายของชําที่ขายยาชุด หรือยาอันตราย 28.1 
 หรือยาควบคมุพิเศษ หรือยาวัตถุออกฤทธิ ์ จํานวน แหง 
 28.2  ในหมูบานมีรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย จํานวน แหง 
 28.3 ในหมูบานมีแผงลอยที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย จํานวน แหง 
 28.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู จํานวน แหง 

 

คําอธิบายขอ 29
ราษฎร 1 คน ปวยไดหลายโรค ดังนั้นใหนับตามจํานวนโรคที่ปวย (นับซ้ําได) 

29. ในรอบปที่ผานมามีผูปวยหรือตายดวยโรคตอไปนี้ก่ีคน   
     ปวย (คน) ตาย (คน) 
 (1) โรคคอตีบ        
 (2) โรคไอกรน        
 (3) โรคบาดทะยกั        
 (4) โรคบาดทะยกัในทารกแรกเกิด        
 (5) โรคโปลิโอ        
 (6) โรคหัด        
 (7) โรคหัดเยอรมัน        
 (8) โรคคางทูม        
 (9) โรคไขสมองอักเสบ        
 (10) โรคตับอักเสบชนิดบี        
 (11) วัณโรค         
 (12) โรคลมชัก        
 (13) โรคเอดส    
 *(14) โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน  
 *(15) โรคไขเลือดออก  
 *(16) โรคไขหวัดใหญ 
 *(17) โรคเบาหวาน/ความดัน 

โรคหัวใจ   *(18) 
 *(19) โรคมะเร็ง  
 (20) โรคอ่ืนๆ ที่มีอาการเร้ือรัง (ระบุ).........................  

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
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* 29.1 ในรอบปที่ผานมามีผูบาดเจ็บหรือตายดวยอุบัตเิหตุจราจรทางบกกี่คน   
     บาดเจ็บ (คน) ตาย (คน) 
      
30. ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบานไดรับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย ในดานการสงเสริม 

สุขภาพการปองกันโรคและการรักษาพยาบาล ดังน้ี 

คําอธิบายขอ 30.1 
เม่ือมีการเจ็บปวยเล็กนอย คนในหมูบานสวนมากมีพฤติกรรมการรักษาพยาบาลเริม่ตน 
เปนอยางไร เชน ซื้อยากินกอนเม่ือมีอาการไมดีจึงไปหาหมอ เพราะฉะนั้นการนบั 
จึงนับเฉพาะพฤติกรรมเร่ิมแรกของการรักษาพยาบาลเทาน้ัน 

เม่ือมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย คนสวนมากเริ่มตนรักษา (ตามอาการ) โดย        30.1  
  - ซื้อยาซอง ยาชุด จากรานคากินเอง ตอบ 1 
  - ไปรับบริการรักษาพยาบาลจากสถานบรกิารสาธารณสขุหรือคลินิก ตอบ 2 
  - ไปรับบริการรักษาพยาบาลจาก อสม. หรือศูนยสาธารณสุขมูลฐานชมุชน ตอบ 3 
  - ไปรับบริการจากหมอแผนโบราณ/แพทยทางเลือก ตอบ 4 
  - อ่ืน ๆ (เชน ใชยาสามัญประจําบานรักษา ไมกินยาชุด  ตอบ 5 
   และไมกินยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณที่ไมไดปรุงขึ้นเฉพาะสําหรับตนอง) 
 

30.2 เม่ือเจ็บปวยรนุแรง คนในหมูบานสวนมากไปรับการรักษาพยาบาลจาก 
โรงพยาบาลของรัฐ ดวยพาหนะที่นิยมกันโดยใชเวลาเดินทาง                           

    - ภายในครึ่ง ชม. ตอบ 1 
    - มากกวาคร่ึง ชม. แตไมเกิน 1 ชม. ตอบ 2 
    - มากกวา 1 ชม. ตอบ 3 

 
31. ความปลอดภัยในการทํางาน 

ในรอบปที่ผานมาในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีคนไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน หรือ
เจ็บปวยเน่ืองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื 

 
 
 
 
 
 
 * หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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20. ถูกสัตวทําราย 21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 
22. อื่นๆ 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ไฟฟาช็อต 14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน 15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น 
สัมผัสส่ิงมีพิษ สารเคมี 17.อันตรายจากรังสี 18. อันตรายจากแสง 19. ถูกทํารายรางกาย 

13. 
16. 

10. ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน 11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 12. วัตถุหรือส่ิงของระเบิด 
วัตถุหรือส่ิงของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 9. ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 8. 
วัตถุหรือส่ิงของกระแทก/ชน 6. วัตถุหรือส่ิงของหนีบ/ดึง     7. วัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ทิ่มแทง 5. 

คําอธิบายขอ 31.1-31.2
- การบาดเจ็บ/เจ็บปวย ครอบคลุมถึง การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน หรือ มีอาการ

เจ็บปวยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
- ขอ 31.1 การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน หมายถึง การถูกของมีคมบาด ถูกของหนักตกทับ 

หรือกระแทกตกจากที่สูง การบาดเจ็บ การบาดเจ็บสาหัส การพิการ และการเสียชีวิตจากการทํางาน 
รวมทั้งการเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานบางอาชีพที่เปนอันตรายตอสายตา เชน ชางเชื่อมโลหะ เปนตน 
(ดูรายละเอียดในคําอธิบาย) 

- ขอ 31.2 การเจ็บปวยเน่ืองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืข หมายถึง ผูปวยมีอาการดังตอไปน้ี เชน ผ่ืน
คันที่ผิวหนัง แนนหนาอก ไอ หอบ อาเจียน อุจจาระรวง หมดสติ ในขณะใชหรือหลังจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

- ขอมูลดังกลาวเก็บรวบรวมไดจากระเบียบรายงาน รบ.1ก.01 หรือ รบ.1ก/1 ของสถานบริการ
สาธารณสุข ทั้งนี้ไมรวมกรณีเจ็บปวย หรือตาย เน่ืองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยผิด
วัตถุประสงค เชน การฆาตัวตาย เปนตน 

- * ประสบอันตราย หมายความวา การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบตอจิตใจ หรือถึงแก
ความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง หรือตามคําส่ังนายจาง จาก
รายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน ป 2547 จําแนกสาเหตุที่ประสบอันตรายไว 22 ขอดังน้ี 

ตกจากที่สูง 2. หกลม ลื่นลม 3. อาคารหรือส่ิงกอสรางพังทับ 4. วัตถุหรือส่ิงของพังทลาย/หลนทับ 1. 
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มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทํางาน หรือโรคซ่ึงเกิดขึ้นตาม 31.1 
ลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเน่ืองจากการทํางานใหกับนายจางในสถานประกอบการ 

รวม คน       
  เพศชาย  คน เพศหญิง คน    

 31.2 มีการเจ็บปวยเนื่องจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวม คน 
เพศชาย  คน เพศหญิง คน    

 
ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีคนพิการ หรือไม 32.  

     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 41) 
     - มี ตอบ 2 
 32.1 คนพิการทางตา * (ตาบอด 2 ขาง, ตาบอดขางเดียวและอีกขางเลือนราง เปนตน) 

รวม คน      
เพศชาย  คน เพศหญิง คน     

32.2 คนพิการทางหู(หมายถึง คนพิการทางการไดยินและการพูด เชน หูหนวก เปนใบ เปนตน) 
    รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน     

คนพิการทางกาย (เชน อัมพาต แขน-ขาดวน ไมมีฝามือ-ฝาเทา เปนตน) 32.3 
    รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
 32.4 คนพิการทางจิต (เชน โรคบา วิกลจรติ เปนตน) รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
32.5 คนพิการ ทางสติปญญาหรอืการเรียนรู (ปญญาออน/ออทิสติก) 

รวม คน     
เพศชาย   คน เพศหญิง คน      

32.6 คนพิการที่ไมมีที่อยูอาศัย หรืออาศัยอยูในครัวเรือนยากจน ไมมีผูเลี้ยงดู และมีรายได  
  ไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน     

คําอธิบายขอ 32 
คนพิการตาม พ.ร.บ. คนพิการ   หมายถึง คนพิการทางรางกายและหรือสมอง จนไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ไดแก คนพิการคือคนที่ตาบอด 2 ขาง ตาบอดขางเดียว และอีกขางเลอืนราง หูหนวก เปนใบ 
อัมพาต ไมมีฝามือ ไมมีฝาเทา ปญญาออน ออทิสติก วิกลจรติ เปนตน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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33. ในหมูบาน/ชุมชนน้ี 

 33.1 มีครอบครัวทีมี่ลักษณะ หมาย (คูสมรสเสียชีวติ) หยาหรือแยกทางกัน 
จํานวน  ครอบครัว      

 

 33.2 ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนเปนผูหญิงและมีหนาที่  
รับผิดชอบในการหารายไดเลี้ยงครวัเรือน จํานวน ครัวเรือน   

 

 33.3 ในรอบปที่ผานมามีคนทํารายรางกายตัวเอง รวม คน 
เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
 

ในรอบปที่ผานมามีคนฆาตวัตาย  รวม คน  33.4 
เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
  

* 33.5  ในรอบปที่ผานมามีคนถูกทํารายรางกาย (เลือดตกยางออก หรือมีบาดแผลฟกช้ํา) 
รวม คน      

เพศชาย คน เพศหญิง คน    
ในรอบปที่ผานมามีคนถูกฆาตาย รวม คน 33.6 
เพศชาย  คน เพศหญิง   คน    

33.7 ในรอบปที่ผานมามีคดีที่เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ   
(ปลน ชิงทรัพย ทํารายรางกาย)     

รวม คดี  

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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สวนที่ 4 ความรูและการศึกษา 

การไดรับการศึกษา 34. 

 
คนในหมูบาน ที่จบการศึกษาภาคบังคบัหรือสูงกวา ซึ่ง ไมไดเรียนตอแลว 34.1 

  (ไมนับผูที่กําลังศึกษาอยูตามขอ 34.1.1-34.1.4) มีดังนี้ 
  34.1.1 ผูที่จบเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ รวม คน 
   (รวมคนที่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมดในทุกระบบ ทั้งระบบชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 4, ปที่ 7, ปที่ 6 (ป.4, ป.7, ป.6) และการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ในปจจุบัน)    
เพศชาย คน เพศหญิง คน    

  34.1.2 ผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รวม คน 
   (เชน ปวช. ปกศ.) 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
  34.1.3 ผูที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา รวม คน 
   (เชน ปวส. ปกศ. สูง ปวท. อนุปริญญา) 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
  34.1.4 ผูที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวา รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
 
34.2 คนในหมูบานที่กําลังศึกษาอยูในระบบโรงเรียนในระดับตางๆ แยกออกไดดังนี้  
  34.2.1 กอนประถมศกึษา (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ัดที่ 23  

จํานวนที่ผานเกณฑ)  รวม คน    
เพศชาย  คน เพศหญิง  คน    

    คิดเปนรอยละ   

คําอธิบายขอ 34 
จํานวนผูจบการศึกษา และผูที่กําลังศึกษาอยูระดับตางๆ ใหนับเฉพาะคนที่อาศัยอยูในหมูบานจริงๆ 
เทาน้ัน 
ผูท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ  ไดแก  ผูที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนป พ.ศ. 2503 ผูที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 ป 2503–2521, ผูที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป 2521-2544 
และผูที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ตั้งแตป 2545 เปนตนไป  
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  34.2.2 ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ)  รวม คน  
   (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ัดที่ 24 จํานวนที่ผานเกณฑ)  

เพศชาย คน เพศหญิง คน     

คิดเปนรอยละ     .       
 34.2.3 จบชั้น ม.3 ปการศึกษาทีผ่านมา  รวม คน    
   (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตวัชีว้ัดที่ 25 จํานวนที่สํารวจทั้งหมด)   

เพศชาย  คน เพศหญิง คน   
คิดเปนรอยละ       

มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษาปจจุบัน รวม คน 34.2.4 
ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2  ตัวชี้วดัที่ 25 จํานวนที่ผานเกณฑ)  (
เพศชาย  คน  เพศหญิง คน     

      คิดเปนรอยละ     . 
 34.2.5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (เชน ม.4-ม.6, ปวช.) รวม  คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
  34.2.6 อนุปริญญาหรือเทียบเทา (เชน ปวส.) รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
  34.2.7 ปริญญาตรีหรอืสูงกวา รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง  คน     
 

 34.3 คนในหมูบาน/ชุมชนนี้ อายุระหวาง 6-15 ป ที่ไมเรียน  
การศึกษาภาคบังคับหรือเรยีนไมจบการศึกษาภาคบังคับ รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง  คน     
34.4 คนในหมูบาน/ชุมชนนี้ อายุระหวาง 15-60 ป เปนคนทีไ่มรูหนังสือ   
 เขียนชื่อตวัเองและอานภาษาไทยไมได (ไมนับคนที่กําลังศึกษาอยู  

คนพิการทางสมอง และคนบา)  รวม  คน  
  (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ัดที่ 27 จํานวนที่ตองแกไขทัง้หมด)  

เพศชาย   คน เพศหญิง คน     

. 

. 

. 
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คนอายุระหวาง 15-60 ป ที่ไมรูหนังสือ คิดเปนรอยละ   .  34.4.1 
   (คิดจาก 100 ลบดวยรอยละของจํานวนคนที่ผานเกณฑ 
   ของผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชี้วัดที่ 27) 
 

34.5 ขณะนี้คนในหมูบานที่พลาดโอกาสจากการศึกษา 
ภาคบังคับหรือในระบบโรงเรียนไดรับบรกิาร 

 ตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
  (เชน การศึกษาเบ็ดเสร็จพ้ืนฐาน เปนตน) รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง  คน  
 

 34.6 คนพิการที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับ แยกเปน 
  34.6.1 คนพิการทางรางกายที่ชวยตนเองได รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน 
  34.6.2 คนพิการทางรางกายที่ชวยตนเองไมได รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง  คน     
  34.6.3 คนปญญาออน รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง  คน     
 34.7 คนพิการที่ไดรับการฝกอาชีพ รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน 

. 

 
ในรอบปที่ผานมา มีการจัดกิจกรรมของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทั้งใน  35. 

 และนอกหมูบานในเร่ืองตอไปน้ี (ขอ 38.1 - 38.3 ) ดังน้ี 

 

- 

- 
คําอธิบายขอ 35.1-35.3

การนับจํานวนคนในหมูบานที่ไดรับการฝกอบรมภายในขอเดียวกันจะไมนับซ้ํา เชน คนเดียวกนั
อาจจะอบรมดานเกษตร และอุตสาหกรรม ใหนับเพียง 1 คน เทาน้ัน 
แตใหนับซ้ําในระหวางขออ่ืนได (35.1-35.3) เชน คนเดียวกันอบรมทัง้ดานอาชีพ (ขอ 35.1) 
และดานการศกึษา (ขอ 35.2) ก็ใหนับ 1 คนในดานอาชีพ และนับอีก 1 คนในดานการศึกษาได  
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35.1 ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ดังนี้ 
  35.1.1 ดานเกษตรกรรม รวม คน  

เพศชาย คน เพศหญิง  คน     
  35.1.2 ดานอุตสาหกรรม รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน     
  35.1.3 ดานการคา การตลาด  การบริการ รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน     
  35.1.4 ดานชางฝมือ  รวม คน 

เพศชาย คน เพศหญิง คน     
  35.1.5 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………… รวม คน 

เพศชาย คน เพศหญิง คน     
 

35.2 ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับการฝกอบรมดานการศึกษา ดังนี้ 
35.2.1 การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ การรณรงคเพ่ือการรู รวม คน 

หนังสือและการจัดกลุมสนใจ   
เพศชาย คน เพศหญิง คน     

การฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม   35.2.2 
หนาที่และสิทธิพลเมือง รวม คน  

เพศชาย คน เพศหญิง  คน  
  35.2.3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวม   คน 

เพศชาย คน เพศหญิง  คน     
 35.2.4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวม คน 

เพศชาย คน เพศหญิง คน     

การเรียนรูการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   * 35.2.5 
 (เชน การใชอินเตอรเน็ต, คอมพิวเตอร) รวม คน 

เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
  

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………… รวม คน 35.2.6 
เพศชาย  คน  เพศหญิง คน     

 

 35.3 ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับการฝกอบรมดานสุขภาพอนามัย ดังนี้ 
  35.3.1 อบรมแมบานโภชนาการ รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน     
  35.3.2 อนามัยแมและเด็ก รวม คน 

เพศชาย  คน   เพศหญิง  คน     
  35.3.3 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ รวม คน 

เพศชาย  คน   เพศหญิง  คน    
 35.3.4 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………… รวม คน 

เพศชาย คน เพศหญิง คน     
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สวนที่ 5  การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน 
 

36. การมีสวนรวมของชุมชน 
 36.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน   36.1.1 
   ของชุมชนหรือทองถิ่น(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2  

ตัวชี้วัดที่ 36 จํานวนที่ผานเกณฑ) จํานวน                         ครัวเรือน    

คิดเปนรอยละ    .       
  36.1.2 ในรอบปที่ผานมาหมูบาน/ชุมชนนี้มีการจัดเวทีประชาคมในการคนหาปญหา แกไขปญหา 

. 

และจัดทําแผนชุมชนหรือไม    
     - ไมมี  ตอบ 1 
     - มี 1-6 คร้ัง ตอบ 2 
     - มีมากกวา 6 คร้ัง  ตอบ 3 
  * 36.1.3 ในรอบปที่ผานมาหมูบาน/ชุมชนนี้มีการจัดทําแผนชุมชนและมีการนําแผนชุมชน 

ไปปฏิบตัิหรือไม     
     - ไมมีแผนชุมชน  ตอบ 1 
     - มีแตไมไดปฏิบัตติามแผนชมุชน ตอบ 2 
     - มีและไดปฏิบตัิตามแผนชุมชน ตอบ 3 
   
 36.2 การเปนสมาชกิกลุมและการใชแหลงสินเชื่อ  

ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม สหกรณ กองทุน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย   36.2.1 
   เพ่ือการผลิต กลุมสตรี สหกรณการเกษตร กลุมอาชพีเกษตร หรือกองทุนหมูบาน ฯลฯ 
   (ไมนับซํ้า) (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตวัชีว้ัดที ่38 จํานวนที่ผานเกณฑ) 
    จํานวน ครัวเรือน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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  * 36.2.2 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ตามขอ 36.2.1 

เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร  จํานวน       ครัวเรือน 
  * 36.2.3  ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ตามขอ 36.2.1 
   เปนสมาชิกของกลุมอาชีพเกษตร  จํานวน      ครัวเรือน  
   36.2.4 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ตามขอ 36.2.1 
   และไดรับเงินทุนหรือเงินกูเพ่ือใชในการประกอบ อาชีพ  

หรือการศึกษา เปนตน (ไมนับซํ้า) จํานวน      ครัวเรือน    
  36.2.5 ครัวเรือนใชแหลงสินเชื่อเพ่ือการผลิตดังตอไปน้ี ก่ีครัวเรือน 
  1) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติ  ครัวเรือน 
  2) สหกรณ   ครัวเรือน 
  3) ธกส.  ครัวเรือน 
  4) ธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสิน  ครัวเรือน 
  5) บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรม (เปนสถาบนัการเงิน 
    ที่ใหการสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม) ครัวเรือน 
  6) พอคา  ครัวเรือน 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

การนับสมาชิกของกลุมอาชีพการเกษตร (ตัวอยางเชน กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน 
กลุมยุวเกษตรกร กลุมเพาะเห็ด กลุมชาวไรออย กลุมชาวนา กลุมชาวสวน กลุมทํายางแผน 
กลุมเลี้ยงสัตว และอื่นๆ) จะไมนับซ้ํา คือ คนในครัวเรือนเดียวกันอาจจะเปนสมาชิก 
กลุมอาชีพมากกวา 1 กลุม แตใหนับเพียง 1 ครัวเรือนเทานั้น 

36.2.3 

36.2.2 
คําอธิบายขอ 36.2.2 - 36.2.3

ตองการทราบวา คนในหมูบานยอมรับแนวความคิดเรื่องการสหกรณหรือไม ดังนั้น การนับ 
ครัวเรือนในหมูบานที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรตางๆ (ตัวอยางเชน สหกรณ 
ชาวไรออย โคนม ปฏิรูปที่ดิน เลี้ยงสุกร ผูปลูกหอมหัวใหญ และอื่นๆ)  จะไมนับซ้ํา 
คนในครัวเรือนหนึ่งๆ อาจเปนสมาชิกสหกรณไดมากกวา 1 แหง แตการนับจะนับ 
การเปนสมาชิกของสหกรณใดสหกรณหนึ่งเทานั้น ตัวอยาง คนในครัวเรือน 1 ครัวเรือน 
เปนทั้งสมาชิกสหกรณโคนม และสหกรณชาวไรออย ก็ใหนับเพียง 1 ครัวเรือนเทานั้น 
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  7) เงินทุนหมุนเวยีนจากทางราชการ 
    (เชน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท กองทุนฟนฟูเกษตรกร 
    เงินกระตุนเศรษฐกิจ  1 แสนบาท  โครงการ กข.คจ. เปนตน 
    : ครัวเรือนที่ใชแหลงสินเชือ่หลายอยาง 
     ใหนับเพียง 1 ครัวเรือน เทาน้ัน)   ครัวเรือน 
   8) อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………………… ครัวเรือน 
 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน และศูนยการเรียนรูชุมชน 37. 

  

 37.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีผูรู (ภูมิปญญาทองถิน่ ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน) 
ในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน  หรือไม 

     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 37.3) 
     - มี ตอบ 2 
 37.2 จํานวนผูรู ผูชาํนาญการ ผูนํา บุคคลตัวอยางในดานตาง ๆ ของหมูบานมีดังนี้คือ 
  37.2.1 ดานเกษตรกรรม (เชน การเพาะปลูก/ การขยายพันธุพืช/ 

การเลี้ยงสัตว/การเกษตรผสมผสาน/ การทําไรนาสวนผสม/    
การปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร/    
อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน    
เพศชาย  คน เพศหญิง คน    

  

คําอธิบายขอ 37.1 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน หมายถึง ผูรู ผูชํานาญการ ผูนํา หรือ
บุคคลตัวอยาง ในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทยแผนไทย การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองทุนและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรม  ภาษาและวรรณกรรม  
ปรัชญา ศาสนาและประเพณี  และดานโภชนาการ เปนตน 
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  37.2.2 ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (เชน การจักสาน (ทอเสื่อ/ 
สานกระดง/ กระติบขาว/ แห/ อวน ฯลฯ) การชาง (ชางตีมีด/    

   เหล็ก/ ขวาน/ ปนโอง ฯลฯ) การทอผา (ผาลายขิด/ ผามัดหม่ี ฯลฯ) 
   การแกะสลัก/ การตัดเย็บเสือ้ผา/ อ่ืน ๆ เปนตน)       รวม คน 

เพศชาย     คน เพศหญิง คน     
  37.2.3 ดานการแพทยแผนไทย (เชน หมอสมุนไพร/  

หมอยากลางบาน/ หมอนวดแผนโบราณ/     
หมอยาหมอ/ อ่ืน ๆ เปนตน)  รวม คน    
เพศชาย  คน เพศหญิง คน     

  37.2.4 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (เชน การบวชปา/ การสืบชะตาแมน้ํา/ การทําแนวปะการังเทียม/ 

การอนุรักษปาชายเลน/ การจัดการปาตนนํ้าและปาชมุชน/   
อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน   
เพศชาย  คน เพศหญิง คน    

   37.2.5 ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน (เชน ผูนําในการจัดการกองทุนของชุมชน/   
  ผูนําในการจัดตั้งกองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาลของชุมชน/  

ผูนําในการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน/    
  อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน  
  เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
 37.2.6 ดานศิลปกรรม (เชน การวาดภาพ(จิตรกรรม)/ การปน 
   (ประติมากรรม)/ นาฎศิลป/ ดนตรี/ การแสดง/  

การละเลนพ้ืนบาน/ นันทนาการ/ อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน    
เพศชาย  คน เพศหญิง คน    
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 37.2.7 ดานภาษาและวรรณกรรม (เชน ความสามารถในการอนุรักษ 
และสรางผลงานดานภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทย    

   ในภูมิภาคตาง ๆ และวรรณกรรมทองถิ่น/ การจัดทํา 
สารานุกรมภาษาถิ่น/ การปริวรรต (การเปลี่ยนแปลง)     

   หนังสือโบราณ/ การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่น 
ของทองถิ่นตาง ๆ/ อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน    
เพศชาย  คน เพศหญิง คน   

 37.2.8 ดานปรัชญา ศาสนาและประเพณี (เชน ความสามารถประยุกต  
   และปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและ 

ประเพณีที่มีคณุคาใหเหมาะสมตอบริบททางเศรษฐกิจ สังคม/     
   การถายทอดวรรณกรรม คําสอน/ การประยุกตประเพณีบุญ/  

อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน    
เพศชาย  คน เพศหญิง   คน    

  37.2.9 ดานโภชนาการ เชน ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและ 
   ปรุงแตงอาหารและยาไดเหมาะสมกับความตองการของรางกาย 

ในสภาวการณตาง ๆ ตลอดจนผลิตเปนสินคาและบริการสงออก    
ที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก/ อ่ืน ๆ เปนตน) รวม คน 
เพศชาย  คน เพศหญิง คน     

  
 
 37.3 หมูบาน/ชุมชนนี้มีศูนยการเรียนรูชุมชนหรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 37.4) 
     - มี ตอบ 2 
  37.3.1 จํานวนศูนยการเรียนรูชุมชน                            แหง 
  

คําอธิบายขอ 37.3 
ศูนยการเรียนรูชุมชน หมายถึง ศูนยกลางการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวติสําหรับ
ประชาชนโดยชุมชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ
ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน เชน ในดานการทอผา ดานการเกษตรทฤษฎีใหม ดานการอนุรักษปา
ไม-แหลงน้ํา * ตลอดจนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนตน ที่ยังดําเนินการอยู
หรือชาวบานรับรูรวมกันวายังดําเนินการอยู 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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 37.4 ในรอบปที่ผานมามีคนในครัวเรือนอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการเรียนรู 
จากปราชญชาวบาน หรือจากศูนยการเรียนรูชุมชน    

  (แหลงเรียนรู) ทั้งในและนอกหมูบาน จํานวน ครัวเรือน   
 
38. การกีฬา 

 38.1 ในรอบปที่ผานมามีการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน 
  หรือระหวางหมูบาน  จํานวน คร้ัง 
 38.2 ในรอบปที่ผานมามีการฝกสอนกีฬาใหกับประชาชน  
  ในหมูบาน  จํานวน คร้ัง 
 

การไดรับความคุมครองทางสังคม 39. 
ในหมูบาน/ชุมชนนี้คนที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป คนพิการและเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน ที่
ไมไดรับการดูแลจากครอบครัว คนในชุมชนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการภาครัฐ/เอกชน และอ่ืนๆ แยกเปน 

 * 39.1 คนที่มีอายุมากกวา 60 ปเต็มขึน้ไปที่ไมไดรับการดูแล   จํานวน   คน  
   เพศชาย คน เพศหญิง  คน 
 

ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีคนพิการที่ไมไดรับการดูแล จํานวน คน * 39.2 
   เพศชาย คน เพศหญิง  คน 
 

ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอนที่ไมไดรับการดูแล จํานวน     คน * 39.3 
   เพศชาย คน เพศหญิง  คน 

 
40. ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีเด็กกําพรา  เด็กถูกทอดทิ้ง  เด็กเรรอน เด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด หรือเด็กที่

ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ดังน้ี 
เด็กกําพรา (กําพราพอและหรือแม หรือทั้งพอและแม 40.1 

  ทําใหเกิดปญหาตอการดํารงชีพ) รวม คน 
เพศชาย  คน เพศหญิง คน     

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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40.2 เด็กเรรอน (เชน เด็กที่ไมมีหลักฐานวาเปนลูกหลานใคร เปนตน) รวม   คน 
เพศชาย   คน เพศหญิง คน     

เด็กถูกทอดทิง้ (อยูตามลําพัง ไมมีผูดูแลเลี้ยงดู) รวม คน 40.3 
เพศชาย   คน เพศหญิง คน     

เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส (เชน สังคมรังเกียจ เปนตน) รวม คน 40.4 
เพศชาย   คน เพศหญิง คน  

40.5 เด็กที่ไมไดลงทะเบยีนเกิด (เชน เด็กที่พอแมไมไดแจงเกิด) รวม คน 
เพศชาย   คน เพศหญิง คน  

 
41. ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีคนอายุ 15 - 60 ปเต็มที่ไมมีทีอ่ยูอาศัยถาวร ไมมีผูเลี้ยงดู  
  และมีรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยงชพี รวม คน 

เพศชาย   คน  เพศหญิง คน   
 

 
* 42. ในรอบปที่ผานมามีครัวเรือนที่ใชความรุนแรงในการแกไขปญหาครอบครัว  

จํานวน ครัวเรือน       
 

* 43. ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีคนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไปที่รับภาระเลี้ยงดูครอบครัว  
   - ไมมี  ตอบ 1 
   - มี  ตอบ 2 

     รวม คน 
เพศชาย    คน เพศหญิง   คน 

- 

การกระทํารนุแรงทางจิตใจ  หมายถึง  การกระทําใด ๆ ที่มีผลทําใหผูถูกกระทาํไดรับความ
กระทบกระเทอืนดานจิตใจ หรือ สิทธิเสรภีาพ ไดแก การทอดทิ้ง การดูถกูเหยียดหยามหรือดุดา 
การกักขังหนวงเหนี่ยว 
การกระทํารนุแรงทางเพศ  หมายถึง  การกระทําที่มีผลใหผูถูกกระทําไดรับความ
กระทบกระเทอืนหรือเสียหายเก่ียวของกับเรื่องเพศ ไดแก การถูกขมขืน การถูกลวนลาม อนาจาร 
และถูกบังคับคาประเวณี 

- 

การกระทํารนุแรงทางกาย  หมายถึง  การใชกําลังและ/หรือ อุปกรณใดๆ เปนอาวุธทําราย
รางกายเกินกวาเหตุ มีผลทาํใหรางกายไดรับบาดเจ็บ 

การกระทํารุนแรงแบงเปน 3 ประเภท 
- 

คําอธิบายขอ 42 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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สวนที่ 6 สภาพแรงงาน 

44. การมีงานทํา 

 

 44.1 คนอายุ 15-60 ปเต็มมีการประกอบอาชพีและมีรายได รวม คน 
เพศชาย   คน เพศหญิง คน     

  (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2  ตัวชี้วดัที่ 29) คิดเปนรอยละ    .  
 * 44.2 คนอายุ 15-60 ปเตม็ไมมีการประกอบอาชีพและไมมีรายได รวม คน 

เพศชาย คน เพศหญิง คน  
 * 44.3 คนในหมูบานมีคนที่เรียนจบการศึกษา ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่6 ขึ้นไป 
  หรือเทยีบเทาที่ไมไดทํางาน (ไมนับคนที่กําลังศึกษาตอ) รวม  คน 
  เพศชาย   คน เพศหญิง คน 
   
  

คําอธิบายขอ 44
- การมีงานทํา ใหนับคนอายุ 15-60 ปเต็มมีการประกอบอาชีพและมีรายได (ยกเวนผูที่กําลัง 

ศึกษาอยางเดียว  โดยไมไดประกอบอาชพี หรือคนพิการที่ไมสามารถชวยตนเองได) 
- การประกอบอาชีพและมีรายได หมายถึง การทํางานที่เปนงานประจําทุกอาชีพทั้งที่อยู 

ภายในครัวเรอืนและหรือนอกครัวเรือน โดยมีรายไดที่เกิดจากการทํางานดังกลาว 
ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายชิ้นงาน หรืองานเหมา 

. 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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มีคนในหมูบานไปทํางานนอกตําบลหรือไม 45.  

คนที่ไปทํางานนอกตําบล หมายถึง คนที่อาศัยอยูในหมูบานมากกวา 6 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา (ไม
นับรวมคนที่ไปทํางานนอกตําบลแลวกลับมาเย่ียมบานปละไมก่ีวัน ถึงแมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

คําอธิบายขอ 45

ไมนับคนที่ไปทํางานแบบไปเชา/กลบัเย็น) - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปทําขอ 46)  (
     - มี ตอบ 2 

 45.1 สวนมากทํางานประเภทใด   

  45.1.1 เพศชายทํางานประเภทใด   

  45.1.2 เพศหญิงทํางานประเภทใด   
   - งานอุตสาหกรรมในโรงงาน ตอบ 1 
   - งานเกษตรกรรม (เชน ทํานา ทําไร ทํางาน เลี้ยงสัตว เปนตน) ตอบ 2 
   - ทําการประมง ตอบ 3 
   - งานบริการ (เชน รับใชในบาน สถานเริงรมย ขับรถรับจาง เปนตน)  ตอบ 4 
   - งานชางฝมือ (เชน ชางไม ชางปูน ชางฟต เปนตน) ตอบ 5 
   - งานเหมืองแร งานปลูกและบํารุงรักษาปาไม ตอบ 6 
   - งานจางกรีดยาง ตอบ 7  
    - งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ตอบ 8 

 
45.2  สวนมากออกไปทํางานที่ใด 

  45.2.1 เฉพาะเพศชายสวนมากออกทํางานที่ใด   
  45.2.2 เฉพาะเพศหญิงสวนมากออกทํางานที่ใด   
   - ภายในอําเภอ   ตอบ 1 
   - ภายในจังหวัด   ตอบ 2 
   - ภายนอกจังหวัดแตอยูในภาคเดียวกัน   ตอบ 3 
   - ภาคอ่ืนๆ   ตอบ 4 
   - กรุงเทพฯ   ตอบ 5 
   - ตางประเทศ   ตอบ 6 
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 45.3  ลักษณะของงานที่คนในตําบลสวนมากไปทําเปนงานลักษณะใด  
   - ประจํา    ตอบ 1 
   - ชั่วคราว                                  ตอบ 2 

 45.4  สาเหตุที่คนสวนมากไปทํางานนอกตําบลเพราะสาเหต ุ
   - วางจากการทํางานตามฤดูกาล                                          ตอบ 1  
   - ไมมีการจางงานในพื้นที่ หรือ มีการจางงานไมเพียงพอ ตอบ 2 
   - คาจาง/คาแรงในทองถิ่นต่ํา  ตอบ 3 
   - คานิยม                                                                           ตอบ 4 
   - อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................                                ตอบ 5 

ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีผูไดรับการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม  * 45.5 
   - ไมมี   ตอบ 1 
   -  มี   ตอบ 2 
     รวม คน 
 * 45.6 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีแรงงานตางดาวหรือไม 
   - ไมมี   ตอบ 1 
   -  มี   ตอบ 2 
     รวม คน 
  เพศชาย   คน เพศหญิง คน 

45.6.1 แรงงานตางดาวสวนใหญในหมูบานเปนแรงงานชาติใด 
   - พมา   ตอบ 1 
   - ลาว   ตอบ 2 
   - กัมพูชา   ตอบ 3 
   - อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................  ตอบ 4 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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สวนที่ 7 ยาเสพติด 

 - ประมง หมายถึง การทําการประมง ทั้งที่เปนเจาของกิจการและเปนแรงงานรับจางทําประมง 
 - รับจาง หมายถึง การรับจางทํางานในภาคเกษตร (เชน ตัดออย ขุดมันสําปะหลัง กรีดยาง 
เปนตน) การรับจางทํางานในโรงงาน รับจางในสถานเริงรมย รับใชในบาน และรับจางเบ็ดเตล็ด ทั่วไป 

 - เกษตรกรรม หมายถึง การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว โดยเปนเจาของกิจการ ไมใชเปนผู
รับจาง 

  ผูใชหรือผูเสพยาเสพติด ตามคําส่ังศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ  
ที่ 16/2546 ถือวาเปน ผูปวยควรไดรับการดูแลไดรับการบําบัดรักษา 

 ผูใชหรือผูเสพยาเสพติดในหมูบาน หมายถึง ผูใชหรือผูเสพยาเสพติดที่อาศัยอยูในหมูบาน/
ชุมชนน้ีเทาน้ัน โดยไมนับรวมผูใชหรือผูเสพยาเสพติดจากที่อื่นมาม่ัวสุม หรือใชในหมูบาน/ชุมชนน้ีเปน
สถานที่เสพยาเสพติด 

 ขอ 46 - 49 มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลในการหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดใหกับประชาชนในหมูบานเพื่อใหพนจากพิษภัยของยาเสพติดเทาน้ัน ไมมีจุดมุงหมายเพื่อการ
ปราบปรามหรือจับกุมผูติดยาเสพติดแตอยางใด 
 ยาเสพติด หมายถึง ผงขาว/เฮโรอีน ฝน กัญชา ยาบา สารระเหย พืชกระทอม ยาคลายเครียด/
ยากลอมประสาท ยาอี/ยาเลิฟ ยาเค/เคตามีน โคเคน ไอซ เปนตน ทั้งน้ีไมนับรวมเหลา บุหร่ี หรือยาแก
ปวดตาง ๆ 

คําอธิบายเก่ียวกับยาเสพติด 

 

ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีการใชยาเสพติดหรือไม          46.  
    - มี ตอบ 1 
    - ไมมี ตอบ 2 (ขามไปขอ 48) 
 * 46.1 ถามีหมูบาน/ชุมชนนี้มีประชากร  รวม คน 
  (ใหนําขอมูลจากขอ 13.1 มากรอก) 
  จํานวนผูใชยาเสพติดทั้งหมดในหมูบาน รวม คน 

เพศชาย   คน เพศหญิง คน   
 
 
 
 
  

 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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 46.2 ชนิดของยาเสพติด ที่มีการใชในหมูบาน 
  - ไมใช ตอบ 1 
  - มีการใชและทราบจํานวน ตอบ 2 
  - มีการใชแตไมทราบจํานวน ตอบ 3 
  (1) เฮโรอีน ถาตอบ 2  รวม  คน 

ฝน ถาตอบ 2  รวม  คน   (2) 
กัญชา ถาตอบ 2  รวม  คน   (3) 
ยาบา ถาตอบ 2  รวม  คน   (4) 
สารระเหย( กาว, ทินเนอร) ถาตอบ 2  รวม  คน   (5) 
พืชกระทอม ถาตอบ 2  รวม  คน   (6) 
ยากลอมประสาท/ยาคลายเครียด ถาตอบ 2  รวม  คน   (7) 

ยาอี/ยาเลิฟ ถาตอบ 2  รวม คน   (8) 
ยาเค/เคตามีน ถาตอบ 2  รวม  คน   (9) 
โคเคน ถาตอบ 2  รวม  คน   (10) 
ไอซ ถาตอบ 2  รวม  คน   (11) 
อ่ืนๆ ถาตอบ 2  รวม  คน   (12) 

 
 46.3 อาชีพหรือสถานะของผูใชยาเสพติดในหมูบาน 
   - ไมใช ตอบ 1 
   - ใช และทราบจํานวน ตอบ 2 
   - ใช แตไมทราบจํานวน ตอบ 3 
  (1) นักเรียน/นักศกึษา  ถาตอบ 2  รวม คน 
  (2) เกษตรกรรม  ถาตอบ 2  รวม คน 
   (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) 
  (3) ประมง  ถาตอบ 2  รวม  คน 
  (4) รับจาง   ถาตอบ 2  รวม  คน 
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  (5) คาขาย ถาตอบ 2  รวม คน 
  (6) กรรมกร ถาตอบ 2  รวม คน 
   (กอสราง แบกหาม เปนตน) 
  (7) วางงาน ถาตอบ 2  รวม คน 
  (8) ขาราชการ ถาตอบ 2 รวม คน 
   (ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในสวนราชการ) 
  (9) อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ถาตอบ 2  รวม คน 

 46.4 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับหรือซ้ือยาเสพติดมาจากที่ใด  
   - ภายในหมูบาน ตอบ 1 
   - จากหมูบานอ่ืน ตอบ 2 

ทั้งสองแหลง ตอบ 3    - 

46.5 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ที่ไดเขารับการบําบดัฟนฟูในทุกระบบหรือไม 
   - มี ตอบ 1 

     - ไมมี  ตอบ 2 

ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ที่ไดเขารับการบาํบัดฟนฟูในทกุระบบ  46.5.1 
    รวม คน  

  * 46.5.2 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชมุชนนี้ที่ไดเขารับการบําบัดฟนฟูในทุกระบบและได
กลับเขาสูหมูบาน/ชุมชน รวม คน 

 

47. เม่ือเปรียบเทียบการใชยาเสพติดในหมูบานกับปที่ผานมา 
สถานการณการใชยาเสพติดเปนอยางไร  

   - ลดลง ตอบ 1 
   - คงที่ ตอบ 2 
   - เพ่ิมขึ้น ตอบ 3 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 



60 

 
 

ผูใชหรือผูเสพยาเสพติด ไดกอความเดือดรอนตอคนในหมูบานหรือไม 48. 
  - กอความเดือดรอน ตอบ 1 
  - ไมกอความเดือดรอน ตอบ 2 (ขามไปขอ 49) 
 48.1 มีการกอความเดือดรอนในเรื่องตอไปน้ี หรือไม 
   - มี  ตอบ 1 
   - ไมมี ตอบ 2 
  (1) การลักทรัพย/ชิงทรัพย 
  (2) การกรรโชกทรัพยของผูติดยาเสพติด 
  (3) การทํารายรางกาย ทะเลาะวิวาท 
  (4) การกอความรําคาญใหกับคนในหมูบาน 
  (5) การเปนแหลงแพรระบาดยาเสพติดในหมูบาน 
  (6) การขมขืน/อนาจาร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………. 

49. ในรอบปที่ผานมา ในหมูบาน/ชุมชนน้ีมีการดําเนินกิจกรรมการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดหรือไม  

    - ไมมี  ตอบ 1 (ขามไปหนา 50) 
    - มี  ตอบ 2 
 
 49.1 ถามี ผูดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก  

เจาหนาที่ของรัฐ   ตอบ 1    - 
  - กลุมองคกรเอกชน (NGO)  ตอบ 2 
  - กลุมประชาชนในหมูบาน/ชุมชน  ตอบ 3 
  - เฉพาะเจาหนาที่ของรัฐและ 
   กลุมประชาชนในหมูบาน/ชุมชน  ตอบ 4   
  - ทั้งเจาหนาที่ของรัฐ กลุมองคกรเอกชน  ตอบ 5 
   และกลุมประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 
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49.2 ในรอบปที่ผานมามีกิจกรรมที่ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน ดังนี้ 
     - ไมมี ตอบ 1 
    - มี  ตอบ 2 
  (1) การตั้งกฎ/กตกิาของหมูบาน/ชุมชนการตัง้กฎ/กติกาของหมูบาน/ชมุชน 
  (2) การประชุมประชาคมหมูบาน/ชุมชนอยางสมํ่าเสมออยางนอยเดือนละคร้ัง 
  (3) การเดินเวรยาม/การเฝาระวงั/ตั้งจุดตรวจในหมูบาน/ชุมชน 
  (4) การแจงขาวสารในการติดตามผูมีพฤติกรรม(เสพ/ติด/คายาเสพติด) 
  ในหมูบาน/ชุมชน    
 (5) การรณรงค/เผยแพรใหความรูแกชาวบาน 
  (6) การจัดอบรมกลุมเสีย่ง 

การสงเสริมกิจกรรมทางเลอืกใหกับกลุมเยาวชน   (7) 
  (8) การบาํบัดรักษาผูติดยาเสพติดในชุมชน 
  (9) การสงผูเสพ-ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษาตามสถานบาํบัด 

การดูแลชวยเหลือผูเสพ/ติดยาเสพติด ที่ผานการบําบัดรักษา    (10) 
  (11) การสงเสริมอาชีพใหกับผูทีเ่ลิกยาเสพติดแลว 
  (12) การดูแลชวยเหลือผูเคยคายาเสพติดที่กลบัใจแลว 
   หรือผานโครงการทาํความดีเพ่ือแผนดิน 
  (13) การจัดตัง้กองทุนยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

กิจกรรม หรือกระบวนการทีส่งเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่น /เรยีนรู  (14) 
  (15) การติดตาม /ทบทวนการดําเนินงานดานยาเสพติดที่ผานมา 
  (16) การเชื่อมโยง/ขยายเครือขายกับหมูบานอ่ืน ๆ 
  (17) การตั้งศนูยเรียนรูเพ่ือการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด 
  (18) กิจกรรมอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………… 
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สวนท่ี 8  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

50. คุณภาพของดินและการใชประโยชน 
50.1 ปญหาสําคัญเรื่องคุณภาพของดิน 
   - มีปญหามาก ตอบ 1 

     - ไมมีปญหา/มีปญหานอย ตอบ 2 
  (1) ดินตื้น 
  (2) หนาดินถูกชะลาง  
  (3) ดินจืด (ดินขาดอินทรียวัตถ)ุ  
  (4) ดินมีกรวด   
  (5) ดินดาน 
  (6) ดินเค็ม 
  (7) ดินเปรี้ยว 

 
 50.2 มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและหรือเลี้ยงสัตวเทาใด เม่ือเทียบกับ 

พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของหมูบาน      
  - ใชมากกวารอยละ  90 ของพื้นที่การเกษตร  ตอบ 1 
  - ใชตั้งแตรอยละ 75-90 ของพื้นที่การเกษตร  ตอบ 2 
  - ใชตั้งแตรอยละ 50-74 ของพื้นที่การเกษตร  ตอบ 3 
  - ใชนอยกวารอยละ  50 ของพื้นที่การเกษตร  ตอบ 4 

ปญหาสําคัญที่ไมสามารถใชประโยชนทีดิ่นไดเต็มพ้ืนที่ 50.3 
    - มีปญหามาก ตอบ 1 
     - ไมมีปญหา/มีปญหานอย ตอบ 2 
  (1) ดินไมดี 

  (2) ขาดแคลนแรงงาน    
  (3) ปลูกพืชไมคุมทุน    
  (4) ไมมีความรูในการเพาะปลูกพืชอ่ืน                
  (5) ขาดน้ําเพ่ือการเกษตร    
  (6) มีน้ําทวมขังในพ้ืนที่    
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………   
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50.4 ครัวเรือนทีใ่ชปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) อยางเดียว 
ในการเพาะปลูก โดยไมใชปุยเคม ี จํานวน ครัวเรือน 

 50.5 ครัวเรือนทีใ่ชปุยเคมี หรือปุยเคมีและปุยธรรมชาต ิ
  ในการเพาะปลูก  จํานวน ครัวเรือน 
 50.6 ครัวเรือนปลกูพืชคลุมดินหรือบํารุงดิน  จํานวน ครัวเรือน 
 

คณุภาพแหลงนํ้าผิวดิน 51. 

แหลงนํ้าผิวดิน ไดแก แหลงน้ําธรรมชาติที่สามารถนํานํ้าขึ้นมาใชได และแหลงน้ําที่สรางขึ้น         

หมูบาน/ชุมชนนี้มีแหลงน้ําผิวดินหรือไม      
    - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 52) 
     - มี ตอบ 2 
   * คุณภาพเหมาะสมดี จํานวน  แหง 
   * คุณภาพเหมาะสมพอใช จํานวน  แหง 
   * คุณภาพไมเหมาะสม จํานวน แหง 

ถามีแหลงน้ําผิวดิน ใหระบชุื่อ และเลือกหมายเลขคําตอบของประเภท และคุณภาพของแหลงน้ําผิวดิน  
(ตามรหัสคําตอบขางบนนี้) 

ชื่อ                                             ประเภท        คุณภาพ                   
1. .............................……................…………………….                                   
2. ....................................…….........…………………….                                   
3. ...........................................……..…………………….                                   

คุณภาพนํ้า 
(หมายเลขคําตอบ) 

1. เหมาะสมดี หมายถึง ไมมีกลิ่นและสีผิดปกติจากธรรมชาติ มี
สัตวน้ําอาศัยอยูไดตามธรรมชาติ ไมเปนแหลงรองรับของเสีย 
เชน ขยะหรือนํ้าทิ้งจากบานเรือน หรือสถานประกอบการใด ๆ  

2. เหมาะสมพอใช หมายถึง ไมมีกลิ่นและสีผิดปกติจาก
ธรรมชาติ มีสัตวน้ําอาศัยอยูไดตามธรรมชาติ เปนแหลงรองรับ
ของเสีย  เชน  ขยะหรือ นํ้าทิ้ งจากบานเรือน  หรือสถาน
ประกอบการใด ๆ  

3. ไมเหมาะสม หมายถึง มีกลิ่นและสีผิดปกติจากธรรมชาติ ไมมี
สัตวน้ําอาศัยอยูไดตามธรรมชาติเปนแหลงรองรับของเสีย เชน 
ขยะหรือนํ้าทิ้งจากบานเรือน หรือสถานประกอบการ 

ประเภทของแหลงนํ้าผิวดิน 
(หมายเลขคําตอบ) 

(1) ทะเลสาบ บึง 
(2) แมน้ํา 
(3) คู คลอง ลําหวย 
(4) หนองน้ํา 
(5) น้ําตก น้ําซับ น้ําพุ 
(6) สระน้ํา 
(7) เขื่อน อางเก็บน้ํา 
(8) คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบประตูน้ํา 
(9) อ่ืน ๆ 

 

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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การปลูกปา หรือไมยืนตน 52. 
 52.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพ้ืนที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิ ไร 
 52.2. ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีพ้ืนที่สําหรับปลูกปาหรือไมยืนตน ไร 
 52.3 มีปาหรือไมยืนตนแลว   ไร 
 52.4 ในหมูบาน/ชุมชน มีพ้ืนที่ปาชุมชนหรือไม  ไร 
 
53. การใชประโยชนที่ดิน 
 53.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด(เพาะปลกู/เลี้ยงสัตว)  ไร 
 * 53.2 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพ้ืนที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ทหาร ไร 
 * 53.3 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพ้ืนที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ราชพัสดุ ไร 
 
54. การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม 

  
  

คําอธิบายขอ 54.1 - 54.2
- ขยะมูลฝอย หมายความรวมถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงที่อื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด 
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นๆ 

- การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม การขนถาย การขนสง และการกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยมีมาตรการปองกันไมใหขยะมูลฝอยเปนสาเหตุของสภาพรกรุงรัง จนกอใหเกิด
ปญหา เหตุรําคาญ หรืออุบัติภัย หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวและแมลงนําโรค หรือกอใหเกิด
มลพิษทางดิน น้ํา และอากาศ 

- การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
ลงในภาชนะที่ทําดวยวัสดุแข็งแรง มีฝาปด และมีความจุพอเพียงกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

- การขนถายหรือขนสงขยะมูลฝอย หมายถึง  การลําเลียงขยะมูลฝอยจากสถานที่เกิดขยะไปยัง  
สถานที่กําจัด ที่สามารถปองกันการฟุงกระจาย และการตกหลนของขยะมูลฝอยได 

- การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบ  
วิธีหมักทําปุย หรือวิธีเผาในเตาเผา หรือสถานที่ที่จัดไวเฉพาะเพื่อการเผาขยะ 

- น้ําเสีย หมายความวา  ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือ 
ปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 

- การบําบัดน้ําเสีย หมายถึง การลดปริมาณส่ิงเจือปนตาง ๆ ในน้ําเสียใหมีปริมาณนอยลง 
หรืออยูในสภาพที่ไมกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา  

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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54.1 การจัดการขยะมูลฝอย 
  54.1.1 มีปญหาขยะมูลฝอยในหมูบานหรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 54.2) 
     - มี ตอบ 2  
  54.1.2 ในกรณีที่มีปญหา มีการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 54.2) 
     - มี ตอบ 2 

54.1.3 ในกรณีที่มีการจัดการขยะมูลฝอย สามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดถูก 
สุขลักษณะหรอืไม 

- ไมถูกสุขลักษณะ ตอบ 1 
- ถูกสุขลักษณะ ตอบ 2 

  54.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการโดยหนวยงานใด  
   - กรรมการหมูบาน และ/หรือ ชุมชน ตอบ 1 
   - อบต./เทศบาล ตอบ 2 
   - เอกชน  ตอบ 3 
   - อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………….. ตอบ 4 
 

 54.2 การบําบัดนํ้าเสีย 
  54.2.1 มีปญหาน้ําเสียในหมูบานหรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1(ขามไปขอ 55) 
     - มี ตอบ 2  
  54.2.2 ในกรณีที่มีปญหา มีการบําบัดนํ้าเสียในบริเวณหมูบานหรือไม 
     - ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 55) 
     - มี ตอบ 2 
  54.2.3 ในกรณีที่มีการบําบัดนํ้าเสีย สามารถจัดการไดถูกสุขลกัษณะหรือไม 
     - ไมถูกสุขลักษณะ ตอบ 1 
     - ถูกสุขลักษณะ ตอบ 2 
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  54.2.4 การบําบัดนํ้าเสียดําเนินการโดยหนวยงานใด 
กรรมการหมูบาน และหรือ ชุมชน ตอบ 1    - 

   - อบต./เทศบาล ตอบ 2 
   - เอกชน                                          ตอบ 3 
   - อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………….. ตอบ 4 
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คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน อบต. สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในหมูบาน/ชุมชน หรือผูใหขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลในแบบสอบถามน้ี เปนขอมูลทีถู่กตองตรงกับความเปนจริง 

  

ลงชื่อ ………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… 

 ( ……………………………………….)  ( …………………………………….) 

ตําแหนง …………………………………….. ตําแหนง…………………………………….. 

  

ลงชื่อ ………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… 

 ( ……………………………………….)  (……………………………………….) 

ตําแหนง …………………………………….. ตําแหนง ………………………………….. 

  

ลงชื่อ ………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… 

 ( ……………………………………….)  ( …………………………………….) 

ตําแหนง …………………………………….. ตําแหนง ………………………………….. 

  

ลงชื่อ ………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… 

 ( ……………………………………….)  ( …………………………………….) 

ตําแหนง …………………………………….. ตําแหนง ………………………………….. 

  

ลงชื่อ ………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………… 

 ( ……………………………………….)  ( …………………………………….) 

ตําแหนง …………………………………….. ตําแหนง ………………………………….. 
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สวนท่ี 9 ความเห็นของนายก อบต. นายกเทศมนตรี 

นายกเมืองพัทยา และผูอํานวยการเขต  
 

55. ที่ผานมา หมูบาน/ชุมชนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับหมูบาน/ชุมชนอ่ืน 
 ภายในตําบล/เขต/เทศบาล/เมืองพัทยาแลว ไดรับการพัฒนาจาก 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพียงใด  

 - ไดรับการพัฒนามากกวาหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ ตอบ 1 
 - ไดรับการพัฒนาไลเลี่ยกบัหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ ตอบ 2 
 - ไดรับการพัฒนานอยกวาหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ ตอบ 3 
 
 

 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(……………………………………………...) 
นายก อบต. /ผูอํานวยการเขต/ 

นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพทัยา 
ในฐานะหัวหนาคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ 

ระดับตําบล 

……......./……………………../……….…. 
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ลายมือชื่อผูที่รวมดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช.2ค 
 
    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (……………………………………….) 

หัวหนาคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ  
ระดับตําบล/เมือง 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 
 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 
 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 
 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 

คณะทํางานฯ 
 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 
ผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ ระดับตําบล/ในเขตเมือง 

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
  (……………………………………….) 
เลขานุการคณะทํางานฯ ระดับตําบล/ในเขตเมือง 
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สวนนี้ใชสําหรับบันทึกการติดตามผลของคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ในทุกะดับ 
 

แบบสอบถามฉบับน้ีมีการติดตามผลการจัดเก็บขอมูลแลว ดังน้ี 

  คณะทํางานฯระดับ 
(ติดตามโดย) ผลการติดตามฯ 

1.ตําบล  ถูกตอง/ครบถวน 
 …………………………………… 

(…………………………………) 
ตําแหนง………………..………. 
วันที่……/…………/…………… 

ตองแกไข 
คือ…………………………………………………… 
………………………………………...……………………
…..………………………………………...…………….…
…………………………………………..………………… 

 2. อําเภอ/กิ่งอําเภอ ถูกตอง/ครบถวน 
 …………………………………… 

(…………………………………) 
ตองแกไข 

คือ…………………………………………………… 
ตําแหนง………………..………. 
วันที่……/…………/…………… 

………………………………………...……………………
…..………………………………………...………………
…………………………………………..………………… 

3.  จังหวัด ถูกตอง/ครบถวน 
 …………………………………… 

 (…………………………………) 
ตําแหนง………………..………. 
วันที่……/…………/…………… 

ตองแกไข 
คือ…………………………………………………… 
………………………………………...……………………
…..………………………………………...………………
…………………………………………..………………… 

 4. ศพช.เขต/ สวนกลาง ถูกตอง/ครบถวน 
 …………………………………… 

 (…………………………………) 
ตําแหนง………………..………. 
วันที่……/…………/…………… 

ตองแกไข 
คือ…………………………………………………… 
………………………………………...……………………
…..………………………………………………………… 
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สรุปผลสภาพปญหาของหมูบาน 
(นําผลการวิเคราะหขอมูล กชช. 2ค ซ่ึงวิเคราะหดวยโปรแกรมฯ หรือวิเคราะหเอง มาลอกลงในสวนน้ี) 

วิธีการวิเคราะหขอมูลสามารถศึกษาไดจากคูมือการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ป 25…… 
ตัวชี้วดั 

 
มีปญหา 

(1) มาก (2) ปานกลาง (3) นอย/ไมมี 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน       
    (1)   ถนน ………………….. ……………….. ………………... 
    (2)   น้ําด่ืม ………………….. ……………….. ………………... 
    (3)   น้ําใช ………………….. ……………….. ………………... 
    (4)   น้ําเพื่อการเกษตร ………………….. ……………….. ………………... 
    (5)   ไฟฟา ………………….. ……………….. ………………... 
    (6)   การมีที่ดินทํากิน ………………….. ……………….. ………………... 
    (7)   การติดตอส่ือสาร ………………….. ……………….. ………………... 
2. ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา    
    (8)   การมีงานทาํ ………………….. ……………….. ………………... 
     (9)   การทํางานในสถานประกอบการ ………………….. ……………….. ………………... 
     (10) ผลผลิตจากการทํานา ………………….. ……………….. ………………... 
    (11) ผลผลิตจากการทําไร ………………….. ……………….. ………………... 
    (12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ ………………….. ……………….. ………………... 
    (13) การประกอบอตุสาหกรรมในครัวเรือน ………………….. ……………….. ………………... 
    (14) การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว ………………….. ……………….. ………………... 
3. ดานสุขภาพและอนามัย    
    (15) ความปลอดภัยในการทาํงาน ………………….. ……………….. ………………... 
    (16) การปองกันโรคติดตอ ………………….. ……………….. ………………... 
    (17) การกีฬา ………………….. ……………….. ………………... 
    (18) การปลอดยาเสพติด ………………….. ……………….. ………………... 
4. ดานความรูและการศึกษา    
    (19) การไดรับการศึกษา ………………….. ……………….. ………………... 
    (20) อัตราการเรียนตอของประชาชน ………………….. ……………….. ………………... 
    (21) ระดับการศึกษาของประชาชน ………………….. ……………….. ………………... 
5. ดานความเขมแข็งของชุมชน    
    (22) การเรียนรูโดยชุมชน ………………….. ……………….. ………………... 
    (23) การไดรับการคุมครองทางสังคม ………………….. ……………….. ………………... 
    (24) การมีสวนรวมของชุมชน ………………….. ……………….. ………………... 
    (25) การรวมกลุมของประชาชน ………………….. ……………….. ………………... 
    (26) การเขาถึงแหลงเงินทนุ ………………….. ……………….. ………………... 
 6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
    (27) คุณภาพของดิน ………………….. ……………….. ………………... 
    (28) คุณภาพน้ํา ………………….. ……………….. ………………... 
    (29) การปลูกปาหรือไมยืนตน ………………….. ……………….. ………………... 
    (30) การใชประโยชนที่ดิน ………………….. ……………….. ………………... 
    (31) ………………….. ……………….. ………………... การจัดการสภาพส่ิงแวดลอม 

ขอ  …………ขอ . ………….…..………. รวม ขอ 
 

หมูบาน/ชุมชนนี้จัดเปน หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ……………………….. 
หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ได 1 คะแนน 11-30 ตัวชี้วัด), หมูบานฯอันดับ 2 (ได 6-10 ตัวชี้วัด), หมูบานฯอันดับ 3 (ได 0-5 ตัวชี้วัด)  

 


