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แบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช.2ค)
คําตอบของทุกขอที่ถามจํานวน ถาไมมีขอมูลใหใส “0”
สวนที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ภาค ..................................... จังหวัด .............……………............
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ..................……...ตําบล …….............................
ชื่อหมูบาน ..............................…………….......... หมูที่ ................
1.2 หมูบาน/ชุมชนนี้ตั้งอยูในเขตพื้นที่ลักษณะใด
- ตั้งอยูในเขตพืน้ ที่ อบต.
- ตั้งอยูในเขตพืน้ ที่ อบต.และ เทศบาล
-

ตอบ 1
ตอบ 2

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 ใหนับเฉพาะราษฎรไทยเทานั้น * (ไมนับคนตางดาว)
เพศชาย รวมกับ เพศหญิง เทากับราษฎรที่อาศัยอยูจริงทั้งหมด

1.3

หมูบาน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมดจํานวน
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 9 จํานวนทีส่ ํารวจทั้งหมด)

ครัวเรือน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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1.3.1 จํานวนราษฎรที่อาศัยอยูจริงมีทั้งหมด
จํานวน
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 ผลรวมทั้งหมด)
(1) เพศชาย
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 จํานวนรวมเพศชาย)
(2) เพศหญิง
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.3 จํานวนรวมเพศหญิง)

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
เชนเดียวกันนี้ คือ 5 ป 364 วัน, 11 ป 364 วัน, 14 ป 364 วัน, 17 ป 364 วัน, และ 49 ป 364 วัน

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
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2. แหลงน้ํา
-

คําอธิบายขอ 2.1
จํานวนแหลงน้ําที่จะตรวจนับนี้ จะนับเฉพาะแหลงน้ําที่มีน้ําตลอดป และอยูหางจากหมูบาน ไมเกิน
1 กม. หรือถาแหลงน้ําอยูหางจากหมูบานเกิน 1 กม แตใชเวลาในการไป-กลับ รวมทั้งเวลาที่คอย
เพื่อเอาน้ํามาใชไมเกิน 1 ชม. ใหนับดวย
ใหนับแหลงน้ําที่ชํารุดชั่วคราว หรือสามารถซอมแซมได เชน หัวสูบโยกชํารุดหรือเครื่องสูบน้ํา
ประปาชํารุดดวย
บอบาดาล ใหรวมถึง บอตอก และบอเจาะ ดวย
บอน้ําตื้น หมายถึง บอที่ใสปลอกซีเมนตหรือไม-คอนกรีต หรือบอดินถาวรที่ใชประจํา
น้ําประปา หมายถึง น้ําที่เก็บไวที่ถังแลวสงไปตามทอใหบริการแจกจายไปถึงครัวเรือนในหมูบาน
เชน ประปาภูมิภาค ประปาชนบท ประปาหมูบาน หรือประปาภูเขา เปนตน
ไมนับรวมประปาที่ใชในโรงเรียนและวัด แตถาจายน้ําไปบานพักครู หรือครัวเรือนในหมูบาน
ใหนับดวย

2.1 ประเภทแหลงน้ําดื่ม-น้ําใช
2.1.1 บอน้ําตื้น (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) มีระบบน้ําประปา น้ําประปาหมูบาน หรือไม
- ไมมี ตอบ 1
- มี ตอบ 2
จํานวน
แหง ใชการได
แหง
* (2) กรณีไมมีระบบน้ําประปาหมูบานไดตอระบบประปามาจากหมูบานอื่นหรือไม
- ไมมี ตอบ 1
- มี ตอบ 2
จํานวน
แหง ใชการได
แหง
(3) มีครัวเรือนที่ใชน้ําประปาตลอดป จํานวน
ครัวเรือน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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2.2 น้ําดื่ม
คําอธิบายขอ 2.2.1
- น้ําสะอาด หมายถึง น้ําฝน น้าํ ประปา และน้ําบาดาล ที่ผานเกณฑมาตรฐานน้ําสะอาด ขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือกรมอนามัย ที่สาธารณสุขตําบล ตรวจสอบแลววาใชดื่มได ถาเปน
น้ําจากแหลงธรรมชาติตองนํามาตมเสียกอนหรือแกวงสารสมแลวเติมคลอรีนจึงจะจัดวาเปนน้ําสะอาด
* หรือน้ําที่ผานเครื่องกรองน้าํ ที่ไดมาตรฐาน หรือน้ําบรรจุขวด (ตองมีเครื่องหมาย อย.)
- เกณฑวัดความเพียงพอของน้ําดื่มและบริโภคตลอดป หมายถึง ปริมาณน้ํา 5 ลิตรตอคนตอวัน (ใชดื่ม
2 ลิตร และอื่นๆ อีกจํานวน 3 ลิตร ไดแก ใชประกอบอาหาร ลางหนา บวนปากและแปรงฟน เปนตน)

2.2.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนทีผ่ านเกณฑทั้งหมด)

จํานวน
ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ...
. .
2.2.2 ในกรณีที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค ครัวเรือนสวนมากใชน้ําจากแหลงใด
(ถาไมขาดแคลน ขามไปขอ 2.3)
- ไมใช ตอบ 1
- ใช
ตอบ 2
(1) บอน้ําตื้น
(2) บอบาดาล
(3) แหลงน้ําผิวดิน
(4) อื่นๆ (ระบุ…………………………..)
คําอธิบายขอ 2.3
- น้ําใช หมายถึง น้ําที่ใชในครัวเรือน สําหรับซักลางและอาบ
- เกณฑวัดความเพียงพอของน้ําใชตลอดป หมายถึง ปริมาณน้ําที่ใช 45 ลิตร ตอคนตอวัน (หรือ
ประมาณ 2 ปบ ตอคนตอวัน)

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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2.3 น้ําใช
ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนที่มีน้ําใชพอเพียงตลอดป
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 16 จํานวนที่ผานเกณฑทั้งหมด)
จํานวน
คิดเปนรอยละ

ครัวเรือน
. .

2.4 น้ําเพื่อการเกษตร
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)
- ไมไดใชแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูก ตอบ 5 (ขามไปขอ 3)
2.4.2 มีน้ําสําหรับการเพาะปลูกไมเพียงพอทั้งหมด
จํานวน
ไร
จํานวน
ครัวเรือน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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3. บริการสาธารณะในหมูบา น
ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีบริการสาธารณะหัวขอตอไปนี้ (ขอ 3.1 - 3.22) หรือไม
- ไมมี
- มี
3.1 ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถคริสต และอื่นๆ)
รวม
* 3.1.1 วัด
จํานวน
* 3.1.2 มัสยิด
จํานวน
* 3.1.3 โบสถคริสต
จํานวน
จํานวน
* 3.1.4 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................……
3.2 กิจกรรมธนาคารขาว (ไมจาํ เปนตองมียุงฉางก็ได)
จํานวน
3.3 สถานที่เก็บกักผลผลิตทางการเกษตรสวนรวม
(หากกําลังกอสราง หรือจัดตั้ง ใหถือวา มี)
จํานวน
3.4 ธนาคารโค-กระบือ
จํานวน
(หากกําลังกอสราง หรือจัดตั้ง ใหถือวา มี)
จํานวน
3.5 คลังยาสัตว หรือสัตวแพทยอาสา หรืออาสาพัฒนาปศุสัตว
3.6 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ
มีอาสาสมัครสาธารณสุขใหบริการ
จํานวน
3.7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
จํานวน
3.8 โรงเรียนอนุบาลชนบท (รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษา
ที่เปดสอนชั้นเด็กเล็กหรือชัน้ อนุบาล)
จํานวน
3.9 โรงเรียนภาคบังคับ 9 ป หรือหมูบานอยูในรัศมีไมเกิน 3 กม.
จากโรงเรียนภาคบังคับ 9 ป
จํานวน
3.10 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมทั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
และโรงเรียนประถมศึกษาที่เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาดวย)
จํานวน
3.11 โรงเรียนศึกษาผูใหญ (โรงเรียนที่เปนสถาบัน มีตัวอาคาร ครู
และนักศึกษา ไมนับอาคารชั่วคราว หรือวัด
หรือศาลาที่ กศน.มาใชสอนหนังสือ)
จํานวน

ตอบ 1
ตอบ 2

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

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

แหง

แหง
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3.12 ที่อานหนังสือประจําหมูบานที่ใชบริการได
จํานวน
แหง
3.13 หอกระจายขาวหรือเสียงตามสายที่ใชการได
จํานวน
แหง
3.14 หองสมุดประชาชน / หองสมุดโรงเรียน หรือหองสมุดวัด
ที่ประชาชนใชบริการได
จํานวน
แหง
3.15 ศาลาประชาคม (ศาลากลางบาน)
จํานวน
แหง
3.16 ลานตากผลผลิตทางการเกษตร
จํานวน
แหง
3.17 ศูนยรวมทํายางแผนหรือศูนยพัฒนาชาวสวนยาง (ศูนยพัฒนาอาชีพ
เกี่ยวกับการทําสวนยางครบวงจรซึ่งศูนยพัฒนาชาวสวนยางนี้ เกิดจากชาว
สวนยางกลุมตางๆ รวมตัวกัน เชน กลุมปรับปรุงคุณภาพยางแผน กลุมขายยาง ฯลฯ)
จํานวน
แหง
3.18 ศูนยฝกอาชีพ (มีสถานที่และมีเครื่องมือที่ราษฎรสามารถ
เขามาฝกอาชีพได)
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 ที่มเี ครื่องเลนตั้งแต 3 ชนิดขึ้นไป เชน ชิงชา กระดานลื่น
มาหมุน เปนตน และอยูในสภาพที่ใชการได (นับที่อยูในโรงเรียนดวย)
จํานวน
แหง
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4. บริการสาธารณะในตําบล
คําอธิบายขอ 4
ถาบริการสาธารณะดังกลาว ตั้งอยูในหมูบาน/ชุมชนนี้หรือในหมูบานอื่นในตําบลเดียวกันใหถือวา
มี
4.6 สถานีตํารวจ จะตองมีตัวอาคารถาวรและมีตํารวจปฏิบัติงานประจํา
แตในกรณีที่เปนที่พักของสายตรวจ หรือที่พัก/ที่ทําการตํารวจชุมชน จะไมนับวาเปนสถานี

ภายในตําบลที่หมูบาน/ชุมชนนี้ตั้งอยู มีบริการสาธารณะ หัวขอตอไปนี้ (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 แตยังไมไดตดิ ตั้งใหถือวา มี)
- ไมมี
- มี

ตอบ 1
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/ชุมชนนี้ตงั้ หางจากหมูบานที่มีไฟฟาใชใกลที่สุด
เปนระยะทาง
กิโลเมตร
5.1.2 ถาตอบวา มีไฟฟา ในหมูบานมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือนหรือไม
- ไมครบทุกครัวเรือน
ตอบ 1
- ครบทุกครัวเรือน
ตอบ 2 (ขามไปตอบขอ 6)
5.1.3 ถาตอบวา ไมครบ ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช มีจํานวน
ครัวเรือน
* 5.2 กรณีในหมูบาน ไมมีไฟฟาของรัฐใช หมูบ านมีไฟฟาที่ใชจากพลังงานทดแทนหรือไม
- ไมมี
ตอบ 1
- มี (เชน ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย /โซลาโฮม/
ตอบ 2
ไฟฟาพลังงานชีวมวล เปนตน)โปรดระบุ....................
มีจํานวน
ครัวเรือน
6. การคมนาคมและการสื่อสาร
คําอธิบายขอ 6.1-6.2
- ถนนเสนทางหลักของหมูบาน หมายถึง ถนนสายที่อยูเฉพาะภายในเขตพื้นที่ของหมูบานที่
ประชาชน สวนใหญของหมูบานใชเปนเสนทางคมนาคมเปนประจํามากที่สุด (เสนทางหลัก
เสนเดียวเทานั้น)
- ใชการไดดี หมายถึง ไมเปนหลุมเปนบอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

6.1

ถนนเสนทางหลักและสะพานเฉพาะในเขตหมูบาน
ถนนเสนทางหลักเฉพาะในเขตหมูบาน/ชุมชนนี้ แยกเปนถนนชนิด
6.1.1.1 ลาดยางหรือคอนกรีต
กิโลเมตร
6.1.1.2 ลูกรังหรือหินคลุก
กิโลเมตร
6.1.1.3 ทางดิน
กิโลเมตร

เมตร
เมตร
เมตร

-

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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* 6.1.2 สะพานเฉพาะในเขตหมูบาน/ชุมชนนี้ แยกเปนสะพานชนิด
6.1.2.1 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน
แหง
6.1.2.2 สะพานไม
จํานวน
แหง
6.1.2.3 สะพานเหล็ก
จํานวน
แหง
ถนนเสนทางหลักภายในหมูบานใชการไดดีหรือไม
- ไมดีตลอดทั้งป
ตอบ 1
- ดีเฉพาะในฤดูแลง
ตอบ 2
- พอใชไดเฉพาะในฤดูแลง
ตอบ 3
- พอใชไดตลอดทั้งป
ตอบ 4
- ใชการไดดีตลอดทั้งป
ตอบ 5

คําอธิบายขอ 6.3
อําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุด หมายถึง อําเภอ/กิ่งอําเภอหรือชุมชนที่คนในหมูบาน/ชุมชนนี้
สวนมากไปซื้อ-ขายของกินของใช และติดตอราชการ ซึ่งรวมทั้งอําเภอ/กิ่งอําเภอหรือชุมชนที่
หมูบาน/ชุมชนนี้ไมไดอยูในเขตการปกครองดวย

6.3

หมูบาน/ชุมชนนี้ มีถนนตลอดเสนทางไปยังอําเภอหรือชุมชนที่ใกลทสี่ ุด
ที่คนในหมูบาน/ชุมชนนี้สวนมากไปซื้อ-ขายของกินของใชหรือไม
- ไมมี
ตอบ 1 (ทําขอ 6.3.1)
- มี
ตอบ 2 (ขามไปขอ 6.3.2)
6.3.1 ในกรณีที่ ไมมีถนน ไปยังอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุด คนในหมูบาน/ชุมชนนี้
สวนมากใชวิธกี ารใดไปยังอําเภอที่ใกลที่สดุ (ตอบแลว ขามไปขอ 6.4)
(1) เดินไป
ใชเวลานาน
นาที
(2) ไปทางเรือ
ใชเวลานาน
นาที
(3) ไปทางรถไฟ
ใชเวลานาน
นาที
(4) อื่น ๆ (ระบุ………….)
ใชเวลานาน
นาที

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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6.3.2 ในกรณี มีถนน ไปยังอําเภอที่ใกลที่สุดตามขอ 6.3
มีถนนติดตอกับสถานที่ดังกลาว
จํานวน
เสนทาง
(1) เสนทางที่สะดวกที่สุดจากชุมชนของหมูบาน ถึงอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุด
รวมเปนระยะทางยาว
กิโลเมตร
แยกเปนถนนชนิด
(1.1) ลาดยางหรือคอนกรีต
กิโลเมตร
(1.2) ลูกรังหรือหินคลุก
กิโลเมตร
(1.3) ทางดิน
กิโลเมตร
(2) ใชเวลาเดินทางจากหมูบาน ไปยังอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุดเพียง
เที่ยวเดียว(ไมนับเที่ยวกลับ) ดวยพาหนะที่นิยมกัน
นาที
6.3.3 มีรถรับจาง เชน รถสองแถว รถเมล รถมอเตอรไซครับจาง หรือรถรับจางอื่นๆ
วิ่งจากหมูบาน ถึงอําเภอหรือชุมชนที่ใกลที่สุดหรือไม
- ไมมี ตอบ 1 (ทําขอ 6.4)
- มี
ตอบ 2
(1) ในฤดูฝน มีรถรับจาง วิ่งบริการในลักษณะใด
- ไมมีบริการในฤดูฝน
ตอบ 1
- มีบริการแตไมสม่ําเสมอ
ตอบ 2
- มีบริการอยางสม่ําเสมอ
ตอบ 3
6.4

ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีพาหนะอะไรบางตอไปนี้
6.4.1 รถปคอัพ, * รถเกง 1) จํานวนครัวเรือนทีม่ ีรถชนิดนี้
2) จํานวนรถ
6.4.2 รถมอเตอรไซค (จักรยานยนต)
1) จํานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
2) จํานวนรถ
6.4.3 จักรยานสองลอ 1) จํานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
2) จํานวนรถ

ครัวเรือน
คัน
ครัวเรือน
คัน
ครัวเรือน
คัน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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6.4.4 รถอีแตน/รถดัดแปลงอื่น ๆ ที่ใชในการเกษตร
1) จํานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
2) จํานวนรถ
6.4.5 รถประเภทอืน่ ๆ รถบรรทุก (10 ลอ, 6 ลอ)
1) จํานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
2) จํานวนรถ
6.4.6 รถรับจาง (รถสองแถว, รถสามลอเครื่อง)
1) จํานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
2) จํานวนรถ
6.4.7 เรือ (เรือยนต เรือพาย เปนตน)
1) จํานวนครัวเรือนที่มีเรือ
2) จํานวนเรือ
หมูบาน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนที่มีการสื่อสารโดยวิธีใดบาง

6.5

ครัวเรือน
คัน
ครัวเรือน
คัน
ครัวเรือน
คัน
ครัวเรือน
ลํา

คําอธิบายขอ 6.5
- จํานวนครัวเรือน ขอ 6.5.2 ถึงขอ 6.5.4 รวมกัน อาจมากกวาหรือเทากับ ขอ 6.5.1
ทั้งนี้เพราะบางครัวเรือนอาจมีหลายอยาง
- ใหนับเครื่องมือสื่อสารเฉพาะที่ใชการไดเทานั้น

๕

6.5.1 จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทประจําบาน 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 ครัวเรือนที่มีอนิ เทอรเน็ต
ครัวเรือน
(คอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายไดทั่วโลก)
6.5.5 จํานวนวิทยุสอื่ สารความถี่สงั เคราะห (ว. หรือวิทยุสมัครเลน)
เครื่อง
6.5.6 โทรศัพทสาธารณะที่ใชการไดในหมูบาน
เครื่อง

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

13
7. รานคา
คําอธิบายขอ 7
7.1 รานคา ใหนับเฉพาะรานคาที่มีอาคารสถานที่ถาวร ไมนับหาบเร/แผงลอย
ในกรณีที่รานคาที่ขายของหลายอยางในรานเดียวกัน ใหนับเปน 1 รานโดยไมนับซ้ํา
(เชน เปนรานที่ซอมรถยนต และเชื่อมโลหะดวย แตมีรายไดจากการซอมรถยนตเปนหลัก
ก็ใหนับเปนรานซอมรถยนต เปนตน)

7.1

ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีรานคาตาง ๆ กี่แหง
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 7.2)
ในจํานวนนี้แยกเปน
(ขอ 7.1.1 ถึง 7.1.9 รวมกันจะเทากับ ขอ 7.1)
7.1.1 รานขายของชํา หรือขายของเบ็ดเตล็ด
จํานวน
และ/หรือผลิตภัณฑของหมูบาน
7.1.2 รานขายปจจัยการผลิต (ทางเกษตร
จํานวน
ประมง ปาไม เชน เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องจักรกลเกษตรฯ)
จํานวน
7.1.3 รานจําหนายหรือซอม รถยนต
รถจักรยานยนต รถจักรยาน
7.1.4 รานจําหนายหรือซอม วิทยุ
จํานวน
โทรทัศน คอมพิวเตอร หรือเครื่องไฟฟา
7.1.5 รานเชื่อมโลหะ-กลึง
จํานวน
7.1.6 รานจําหนายวัสดุกอสราง
จํานวน
7.1.7 รานซอมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร
จํานวน
* 7.1.8 รานจําหนายแกสหุงตม
จํานวน
จํานวน
7.1.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................)

แหง

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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คําอธิบายขอ 7.2
- ตลาดกลางสินคาเกษตร หมายถึง แหลงรวบรวมและซื้อขายสินคาเกษตรเปนประจําตลอดปที่มี
ผูซื้อขายจํานวนมาก เขามาทําการแขงขันการซื้อขายสินคากันโดยตรงในรูปการขายสงดวย
วิธีการตกลงราคาอยางเปดเผยหรือประมูลราคา เชน ตลาดกลางขาว ธกส.
- ตลาดนัดสินคาเกษตร หมายถึง จุดรวมการซื้อขายหรือจุดนัดพบของผูซื้อขายที่จะมาซื้อสินคา
โดยตรง อาจมีการซื้อขายกันทุกวัน ในชวงที่มีสินคาออกสูตลาดมาก หรือกําหนดเอาวันหนึ่งวัน
ใด หรือชวงหนึ่งชวงใด ทําการซื้อขายกันตามแตจะนัดหมายสถานที่ตามแตความเหมาะสม
ควรอยูในแหลงผลิตนั้นๆ สวนใหญมักจัดเปนตลาดนัด ที่มีการซื้อขายสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง
เชน ตลาดนัดขาวเปลือก ตลาดนัดขาวโพด ตลาดนัดถั่วเหลือง ตลาดนัดโค-กระบือ เปนตน
7.2

มีแหลงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
7.2.1 ตลาดกลางสินคาเกษตร
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 อื่นๆ (ระบุ)..............................................
แหง
7.3 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีสถานที่บริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมน้ํามัน, ปมหลอด)
(ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 8)
จํานวน
แหง
7.4 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีโรงสีทั้งหมด
แหง
7.4.1 จําแนกเครื่องตามขนาดตาง ๆ ดังนี้
(1) ขนาดเล็กไมเกิน 20 แรงมา
จํานวน
เครื่อง
(2) ขนาดกลาง 20-50 แรงมา
จํานวน
เครื่อง
(3) ขนาดใหญมากกวา 50 แรงมา
จํานวน
เครื่อง

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

เครื่อง

15
* 7.5 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีแหลงรวบรวมและจําหนายผลิตภัณฑในชุมชน จํานวน
(เชน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ไมใชผลผลิตทางการเกษตร)

แหง

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 ครัวเรือนมีที่ดนิ ทํากินของตนเอง และไมตองเชา
9.1.2.
9.1.3
9.1.4

9.1.5

มีจํานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือนที่มที ี่ดินทํากินของตนเอง แตตอ งเชาเพิ่มบางสวน
มีจํานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง ตองเชาที่ดินทั้งหมด
มีจํานวน
ครัวเรือน
ในบรรดาครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํากิน สวนมากมักเชาที่ดินจากใคร
- พอแม ญาติ พี่นอง
ตอบ 1
- คนในหมูบาน
ตอบ 2
- คนนอกหมูบาน
ตอบ 3
ในหมูบานมีพื้นที่รวมทั้งหมด
ไร (เศษของไรปดทิ้ง)
9.1.5.1 พื้นที่สวนใหญของหมูบาน/ชุมชนนี้เปนเอกสารสิทธิทดี่ ินประเภท………….
มีจํานวน
ครัวเรือน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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9.1.5.2 พื้นที่ทั้งหมดของหมูบานแยกตามประเภทเอกสารสิทธิไดดังนี้
(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) ไมมีเอกสารสิทธิ
รวมทั้งหมด
ไร
จํานวน
ครัวเรือน
9.2

การดําเนินการทางการเกษตร
9.2.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร
(เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว หรือทั้งเพาะปลูก
และเลีย้ งสัตว)
จํานวน
ครัวเรือน
9.2.2 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก
(เฉพาะการเพาะปลูก) (เชน การทํานา ทําไร
ทําสวน และอื่นๆ) ทั้งหมด
จํานวน
ครัวเรือน
9.2.3 ในหมูบาน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรในบริเวณบาน
หรือหัวไรปลายนา เพื่อบริโภคและมีบางสวนเหลือขาย
(เชน การปลูกผัก ปลูกพืช ปลูกไมผล เลี้ยงเปด ไก
ปลา และอื่นๆ 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
(ใชสารเคมีอยางถูกตองตามคําแนะนําจากฉลากที่ระบุไวดานขาง หรือตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่เกษตร)

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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สวนที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
10. การทํานา
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาที่ตอบแลวในขอ 9.2.3)
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 (ถั่วตางๆ) = 15 กก.
1 หมื่น (ขาว)
= 12 กก. 1 ตน
= 1,000 กก.
1 ลิตร (ขาวสาร) = 3/4 กก.

คําอธิบายขอ 10.1 และ 10.2
การคิดจํานวนที่ทํานาที่มีเศษสวน คิดดังนี้
- ถาเศษที่เกินไมถึง 0.50 ใหนับเปน 0
- ถาเศษตั้งแต 0.50 ขึ้นไปใหนับเปน 1
- การปลูกขาวไร ใหถือเปนการปลูก
พืชไรอายุยาว

10.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่ทํานาทั้งหมด
ไร
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 11)
10.2 ครัวเรือนทีท่ ํานามีทั้งหมด
ครัวเรือน
10.3 ครัวเรือนทีท่ ํานา ใชที่นาแยกตามขนาดพื้นที่ ดังนี้
(รวมที่นาของตนเองและหรือเชาผูอื่น ทั้งที่อยูในและนอกเขตหมูบาน)
(1) ไมเกิน 5 ไร
มีจํานวน
ครัวเรือน
(2)
6 - 10 ไร
มีจาํ นวน
ครัวเรือน
(3)
11 - 20 ไร
มีจํานวน
ครัวเรือน
(4)
21 - 50 ไร
มีจํานวน
ครัวเรือน
(5) มากกวา 50 ไร
มีจํานวน
ครัวเรือน
คําอธิบายขอ 10.4
ครัวเรือนสวนมาก หมายถึง จํานวนครัวเรือนที่เปนสวนใหญของหมูบาน เชน ครัวเรือน
ที่ทํานา 6 – 10 ไร มีมากที่สุดของหมูบาน ก็ใหถือวาจํานวนครัวเรือนนี้เปนสวนมากของหมูบาน
(ไมใชคาเฉลี่ย) ทั้งนี้ คําอธิบายตามขอคําถามนี้ใหใชกับครัวเรือนสวนมากที่อางอิง
ตามขอคําถามอื่น ๆ ในแบบสอบถามเลมนี้ดวย

10.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทํานาครัวเรือนละ

บาทตอป
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10.5 ครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชนนี้ ทํานาปละ
(1) หนึ่งครั้ง
มีจํานวน
ครัวเรือน
(2) สองครั้ง
มีจํานวน
ครัวเรือน
(3) มากกวาสองครั้ง
มีจํานวน
ครัวเรือน
10.6 ในปที่แลวครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือก ไรละ
กิโล กิโลกรัม
10.6.1 ในชวงระยะเวลาที่คนสวนมากขายขาวเปลือก
ขายไดเฉลี่ยราคากิโลกรัมละ
บาท
สตางค
10.6.2 ครัวเรือนสวนมากขายในลักษณะใด
- ขายใหกลุมสหกรณการเกษตรหรือกลุมเกษตรกร
ตอบ 1
- ขายใหโรงสีในเขตตําบล
ตอบ 2
- ขายลวงหนาหรือตกเขียว
ตอบ 3
- มีพอคามารับซื้อ
ตอบ 4
- นําไปขายเองที่อื่น
ตอบ 5
10.6.3 เขาโครงการประกันราคาของรัฐบาล จํานวน
ครัวเรือน
10.7 ครัวเรือนทีใ่ ชพันธุขาวสงเสริม
มีจํานวน
ครัวเรือน
10.8 ครัวเรือนทีใ่ ชปุยในการทํานา
มีจํานวน
ครัวเรือน
10.8.1 คาใชจายในการซื้อปุย เฉลีย่ ครัวเรือนละ
บาทตอไร
10.8.2 ครัวเรือนสวนมากใชปุยประเภทใด
- ปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) ตอบ 1
- ปุยเคมี
ตอบ 2
- ใชทั้งปุยธรรมชาติและปุยเคมี
ตอบ 3
10.9 มีการใชสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืช และสัตวที่เปนศัตรูพืช
จํานวน
ครัวเรือน
10.9.1 คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืชและสัตวที่เปนศัตรูพืชเฉลี่ยครัวเรือนละ
บาทตอไร
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11. การทําไร
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาที่ตอบแลวใน ขอ 9.2.3)
คําอธิบายขอ 11 การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
- ถาผลผลิตของพืชไรใดในขอ 11 นี้ ไมใชหนวยวัดเปนกิโลกรัม ใหประเมินเปนกิโลกรัม
- ผลผลิตใดที่ไมมีในตารางการแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด นี้ ใหประมาณคาเปนกิโลกรัม
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
1 ถัง
= 15 กิโลกรัม
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
พืชไรอายุสนั้ คือ พืชไรที่มอี ายุนับตั้งแตปลูกถึงเก็บเกี่ยว นอยกวา 4 เดือน ตัวอยางเชน ขาวโพดเลีย้ งสัตว
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วน้ํานางแดง ถั่วมะแฮะ ขาวฟาง เปนตน [ทัง้ นี้ไมรวมถึงพืชผักในขอ 13 เชน
พริก กระเทียม แตงกวา ขาวโพดออน ขาวโพดฝกสด (ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดสวีท) แตงโมออน
หอมแบง หอมแดง หอมหัวใหญ มันเทศ มันฝรั่ง เผือก หนอไมฝรั่ง มะเขือเทศ และอื่นๆ]

11.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ปลูกพืชไรอายุสั้นทั้งหมด จํานวน
ไร
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 11.3)
11.2 ครัวเรือนที่ปลูกพืชไรอายุสั้นทุกชนิดมีทั้งหมด
จํานวน
ครัวเรือน
11.2.1 ในรอบปที่ผานมาพืชไรอายุสั้นที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง
(รวมที่ทําไรของตนเอง และเชาจากผูอื่น ทั้งที่อยูในและนอกหมูบาน)
คือ…………………………………………….
(1) ครัวเรือนที่ปลูกพืชไรชนิดนี้
มีจํานวน
ครัวเรือน
(2) พื้นที่เพาะปลูกในหมูบานทัง้ หมด
จํานวน
ไร
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกพืชไรอายุสั้นครัวเรือนละ
บาทตอป
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(4) ปที่แลว ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตพืชชนิดนี้ไรละ
กิโลกรัม
(5) ในชวงระยะเวลาที่คนสวนมากขายผลผลิต เฉลี่ยขายได
กิโลกรัมละ
บาท
สตางค
(6) ครัวเรือนสวนมากใชปุยประเภทใด
- ปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) ตอบ 1
- ปุยเคมี
ตอบ 2
- ใชทั้งปุยธรรมชาติและปุยเคมี
ตอบ 3
11.2.2 พืชไรอายุสั้นที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสอง คือ
(ถาไมมีใหเขียนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 11.3)
(1) ครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด
ไร
(2) พื้นที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด
ครัวเรือน
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกพืชไรอายุสั้นครัวเรือนละ
บาทตอป
11.2.3 พืชไรอายุสั้นที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสาม คือ……………………..
(ถาไมมีใหเขียนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 11.3)
(1) ครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด
ไร
(2) พื้นที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด
ครัวเรือน
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกพืชไรอายุสั้น ครัวเรือนละ
บาทตอป
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คําอธิบายขอ 11.3
พืชไรอายุยาว คือ พืชไรที่มีอายุนับตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมากกวา 4 เดือน เชน ขาวไร ออย
มันสําปะหลัง ปอ ฝาย สัปปะรด ยาสูบ ปานศรนารายณ กก แตงโมเมล็ด พริกไทย และอื่นๆ
11.3 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ปลูกพืชไรอายุยาวทั้งหมด
จํานวน ไร
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 12)
11.4 ครัวเรือนที่ปลูกพืชไรอายุยาวทุกชนิดมีทงั้ หมด จํานวน
ครัวเรือน
11.4.1 ในรอบปที่ผานมา พืชไรอายุยาวที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง
(รวมที่ทําไรของตนเอง และเชาจากผูอื่นทั้งที่อยูในและนอกหมูบาน)
คือ …………………………………………….
(1) ครัวเรือนที่ปลูกพืชไรชนิดนี้ มีจํานวน
ครัวเรือน
(2) พื้นที่เพาะปลูกในหมูบานทัง้ หมด จํานวน
ไร
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกพืชไรอายุยาวครัวเรือนละ
บาทตอป
(4) ปที่แลว ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตพืชชนิดนี้ไรละ
กิโลกรัม
(5) ในชวงระยะเวลาที่คนสวนมากขายผลผลิต เฉลี่ยขายได
กิโลกรัมละ
บาท
สตางค
(6) ครัวเรือนสวนมากใชปุยประเภทใด
- ปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) ตอบ 1
- ปุยเคมี
ตอบ 2
- ใชทั้งปุยธรรมชาติและปุยเคมี
ตอบ 3
11.4.2 พืชไรอายุยาวที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสอง คือ ……………………..
(ถาไมมีใหเขียนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 12)
(1) ครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด
ไร
(2) พื้นที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด
ครัวเรือน
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกพืชไรอายุยาวครัวเรือนละ
บาทตอป
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11.4.3 พืชไรอายุยาวที่ครัวเรือนสวนมากปลูกมากเปนอันดับสาม คือ ……………………..
(ถาไมมีใหเขียนคําวา “ไมมี” แลว ขามไปขอ 12)
(1) ครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด
ไร
(2) พื้นที่ปลูกในหมูบานทั้งหมด
ครัวเรือน
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกพืชไรอายุยาวครัวเรือนละ
บาทตอป
คําอธิบายขอ 12 - 34
- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละกี่บาทตอป เปนรายไดที่ไมหักคาใชจาย จะไดทราบมูลคาของ
ผลผลิตทั้งหมดของครัวเรือนสวนมาก

12. การทําสวนผลไม
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3 และไมยืนตนอื่นๆ
ในขอ 16)
12.1 พื้นที่ทําสวนผลไมทั้งหมด
ไร
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 13)
12.2 ครัวเรือนทีท่ ําสวนผลไม มีจํานวน
ครัวเรือน
12.3 ครัวเรือนสวนมากใชพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนละ
ไร
12.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําสวนผลไมครัวเรือนละ
บาทตอป
12.5 คาใชจายในการซื้อปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ
บาทตอไร
12.6 คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืชและสัตวที่เปนศัตรูพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ
บาทตอไร
12.7 ผลไมที่ครัวเรือนปลูกกันมาก คือ ……..………………………….
คําอธิบายขอ 13
ทํ าสวนผั ก
ได แก พริ ก กระเที ยม แตงกวา ข าวโพดอ อน ข าวโพดฝ กสด (ข าวโพดข าวเหนี ยว ข าวโพดสวี ท)
แตงโมออน หอมแบง หอมแดง หอมหัวใหญ มันเทศ มันฝรั่ง เผือก หนอไมฝรั่ง มะเขือเทศ เปนตน
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13. การทําสวนผัก
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3)
13.1 พื้นที่ทําสวนผักทั้งหมด
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 14)
13.2 ครัวเรือนทีท่ ําสวนผัก มีจํานวน
13.3 ครัวเรือนสวนมากใชพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนละ
13.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําสวนผักครัวเรือนละ
13.5 คาใชจายในการซื้อปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ
13.6 คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืชและสัตวที่เปนศัตรูพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ
13.7 ผักที่ครัวเรือนปลูกกันมาก คือ ……..………………………….
14. การทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธุไมเพื่อขาย
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3)
14.1 พื้นที่ทําสวนไมดอกไมประดับทั้งหมด
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 15)
14.2 ครัวเรือนทีท่ ําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธุไมเพื่อขาย
จํานวน
14.3 ครัวเรือนสวนมากใชพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนละ
14.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําสวนไมดอกไมประดับ
หรือเพาะพันธุไมขายครัวเรือนละ
14.5 คาใชจายในการซื้อปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ
14.6 คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืชและสัตวที่เปนศัตรูพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ
14.7 ไมดอกไมประดับ หรือพันธุไมที่ปลูกกันมาก คือ ………………………….

ไร
ครัวเรือน
ไร
บาทตอป
บาทตอไร
บาทตอไร

ไร

ครัวเรือน
ไร
บาทตอป
บาทตอไร
บาทตอไร
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15. การทําสวนยาง
(ใหนับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและทีเ่ ชาจากผูอื่น ทั้งที่อยูในและนอกหมูบาน
การตอบขอนี้ ไมนับการรับจางทําสวนยางและรับจางกรีดยาง)
15.1 พื้นที่ทําสวนยางทั้งหมด
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 16)
15.2 ครัวเรือนทีท่ ําสวนยางทั้งหมด
จํานวน
15.3 ครัวเรือนสวนมากใชพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนละ
15.4 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การทําสวนยางครัวเรือนละ
15.5 คาใชจายในการซื้อปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ
15.6 คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืชและสัตวที่เปนศัตรูพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ

ไร
ครัวเรือน
ไร
บาทตอป
บาทตอไร
บาทตอไร

16. การปลูกไมยืนตนอื่นๆ
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3) (ตัวอยางของไมยืนตน
เชน สวนมะพราว สน ปาลมน้ํามัน กาแฟ โกโก มะมวงหิมพานต ใบชา หมาก สะตอ ตาลโตนด
หวาย มะนาว ไมสัก กระถินเทพา สะเดาเทียม ยูคาลิปตัส ตีนเปด ไมยาง ไผ และอื่นๆ)
16.1 ไมยืนตนที่ครัวเรือนสวนมากปลูก คือ ……………………………….
(ถาไมมี ใหเขียนคําวา “ไมมี” แลวขามไปขอ 17)
16.2 พื้นที่ปลูกไมยืนตนทั้งหมด
ไร
16.3 ครัวเรือนที่ปลูกไมยืนตนชนิดนี้เพื่อขาย
ครัวเรือน
16.4 ครัวเรือนสวนมากใชพื้นที่เพาะปลูกครัวเรือนละ
ไร
16.5 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การปลูกไมยนื ตนอื่นๆครัวเรือนละ
บาทตอป
16.6 คาใชจายในการซื้อปุยเฉลี่ยครัวเรือนละ
บาทตอไร
16.7 คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช
โรคพืชและสัตวที่เปนศัตรูพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ
บาทตอไร
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17. การทํากิจการเกษตรอื่นๆ
คําอธิบายขอ 17
กิจการเกษตรอื่นๆ ไดแก ปลูกตนจูด (ทําเสื่อ) เพาะเห็ด ปลูกตนจาก ปลูกหมอน ฯลฯ
ซึ่งไมใชการปลูกพืชไร พืชสวน และทํานา
17.1 ครัวเรือนทีท่ ํากิจการเกษตรอื่นๆ มีทั้งหมด
จํานวน
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 18)
17.1.1 กิจการเกษตรอื่นๆ ที่ทํากันมากเปนอันดับหนึ่ง คือ …………………………….
(1) พื้นที่ที่ทําทั้งหมด
ไร
(2) ครัวเรือนทีท่ ํากิจการชนิดนี้ มีจํานวน
ครัวเรือน
(3) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจาก
การทํากิจการเกษตรอื่นๆ ครัวเรือนละ
บาทตอป
18. การทําการเกษตรฤดูแลง
(ไมรวมกิจการเกษตรในบริเวณบานหรือหัวไรปลายนาในขอที่ 9.2.3)
คําอธิบายขอ 18
การทําการเกษตรฤดูแลง หมายถึง การปลูกพืชไรอายุสั้น หรือพืชผัก ในฤดูแลง

18.1 ในหมูบานมีพื้นที่ทําการเกษตรฤดูแลง (พืชไรอายุสั้นหรือพืชผัก)
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19)
18.2 พื้นที่ทําการเกษตรฤดูแลง ครัวเรือนสวนมากใชน้ําจากที่ใด
- แหลงน้ําผิวดิน (เชน บึง ทะเลสาบ แมน้ํา สระ เขื่อน ฝาย และอื่นๆ) ตอบ 1
- แหลงน้ําใตดนิ (เชน บอขุด บอน้ําตื้น และอื่นๆ)
ตอบ 2
- ใชน้ําที่เหลือคางอยูในไรนา หรือน้ําฝน
ตอบ 3

ไร

18.3
18.4
18.5
18.6
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ครัวเรือนทีท่ ําการเกษตรฤดูแลง มีจํานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ปลูกพืชไรอายุสั้นในฤดูแลง
ครัวเรือน
ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขายผลผลิตที่เกิดจาก
การทําการเกษตรฤดูแลง ครัวเรือนละ
บาทตอป
พืชฤดูแลงสวนมากที่ปลูก คือ……………………………………………………….

19. การเลี้ยงสัตว
19.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีทุงหญาสาธารณะที่ใชในการเลีย้ งสัตวหรือไม
- ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 19.2)
- มี
ตอบ 2
(1) มีทุงหญาสาธารณะที่ใชในการเลี้ยงสัตวทั้งหมด จํานวน
ไร
คําอธิบายขอ 19.2
- การเลี้ยงสัตวเพื่อขาย หมายถึง การเลี้ยงสัตวเปนอาชีพหลักหรืออาชีพรองหรืออาชีพเสริม
19.2 มีครัวเรือนที่เลี้ยงสัตวเพื่อขายหรือไม
- ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 20)
- มี
ตอบ 2
19.2.1 จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อ เพื่อขาย
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.2)
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการขายวัวเนื้อครัวเรือนละ
บาทตอป
(2) จํานวนวัวเนื้อที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน
ตัว
(3) จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อเพื่อขาย
และผสมพันธุ
ครัวเรือน
โดยใชพันธุทไี่ ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)

19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5
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จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวนม เพื่อขายน้ํานม
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.3)
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการขายน้ํานม ครัวเรือนละ
บาทตอป
(2) จํานวนวัวนมที่เลี้ยงเพื่อขายน้ํานมทั้งหมดในหมูบาน
ตัว
(3) จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวนมเพื่อขายน้ํานม
ครัวเรือน
และผสมพันธุ โดยใชพันธุทไี่ ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)
ครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งควาย เพือ่ ขาย
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.4)
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการขายควายครัวเรือนละ
บาทตอป
ตัว
(2) จํานวนควายที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน
(3) จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงควายเพื่อขาย และผสมพันธุ
ครัวเรือน
โดยใชพันธุทไี่ ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)
ครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งหมู เพื่อขาย
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.5)
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการขายหมูครัวเรือนละ
บาทตอป
(2) จํานวนหมูที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน
ตัว
(3) จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงหมูเพื่อขาย และผสมพันธุ
ครัวเรือน
โดยใชพันธุทไี่ ดรับการสงเสริม (รวมการผสมเทียมดวย)
จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงเปด-ไก เพื่อขาย
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 19.2.6)
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการขายเปด-ไกครัวเรือนละ
บาทตอป
ตัว
(2) จํานวนเปด-ไก ที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน
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19.2.6 จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตวอื่นๆ เพื่อขาย
ครัวเรือน
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการขายสัตวเลี้ยงอื่นๆครัวเรือนละ
บาทตอป
(2) จํานวนสัตวดังกลาวที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน
ตัว
(3) สัตวอื่น ๆ ที่เลี้ยงเพื่อขายมากเปนลําดับแรก คือ……………………………
20. การทําการประมง
(ไมรวมผูมีอาชีพรับจางทําการประมง ซึ่งไมมีเรือหรือเครื่องมือในการหาปลาของตนเอง)
20.1 มีการทําประมงทะเลหรือไม
- ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 20.2)
- มี ตอบ 2
คําอธิบายขอ 20.1.1
ประมงขนาดเล็ก หมายถึง ผูประกอบการอาชีพประมงที่ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก
ใชเรือขนาดยาวไมเกิน 10 เมตร ขนาดเครื่องยนตไมเกิน 30 แรงมา ทําการประมงไมไกล
จากหมูบานมากนัก และเฉลี่ยหางจากฝงประมาณ 5 กิโลเมตร

20.1.1 เปนชาวประมงขนาดเล็ก จํานวน
ครัวเรือน
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการทําประมงขนาดเล็กครัวเรือนละ
บาทตอป
20.1.2 เปนชาวประมงขนาดกลาง-ใหญ จํานวน
ครัวเรือน
(1) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทําประมงขนาดกลาง-ใหญ
ครัวเรือนละ
บาทตอป
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20.2 ประมงน้ําจืด
คําอธิบายขอ 20.2
ประมงน้ําจืด หมายถึง การจับปลาน้ําจืดในแหลงน้ําธรรมชาติ หรือแหลงน้ําที่สรางขึ้น
รวมทั้งการขุดบอลอปลา

20.2.1 ครัวเรือนทีท่ ําการประมงน้ําจืด จํานวน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 21)
20.2.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการทําประมงน้ําจืดครัวเรือนละ

ครัวเรือน

บาทตอป

21. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
21.1 ครัวเรือนทีท่ ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 21.4)
21.1.1 ครัวเรือนสวนมากใชพื้นที่ในการเพาะเลีย้ ง
ครัวเรือนละ
ไร
งาน
(ถาพื้นที่ต่ํากวา 1 งาน ใหตอบ 1 งาน)
21.1.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการทําเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ กรอยครัวเรือนละ
บาทตอป
21.2 สัตวน้ํากรอย น้ําทะเล ทีเ่ พาะเลี้ยงมากเปนอันดับหนึ่ง คือ…………………………………
21.2.1 ครัวเรือนทีท่ ําการเพาะเลี้ยงประเภทนี้
ครัวเรือน
21.2.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ
บาทตอป
21.2.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ
บาทตอป
21.3 สัตวน้ํากรอย น้ําทะเล ทีเ่ พาะเลี้ยงมากเปนอันดับสอง คือ…………………………………
21.3.1 ครัวเรือนทีท่ ําการเพาะเลี้ยงประเภทนี้
ครัวเรือน
21.3.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ
บาทตอป
21.3.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ
บาทตอป
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21.4 ครัวเรือนทีท่ ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลว ขามไปขอ 22)
21.4.1 สวนมากใชพนื้ ที่ในการเพาะเลี้ยงครัวเรือนละ
ไร
งาน
(ถาพื้นที่ต่ํากวา 1 งาน ใหตอบ 1 งาน)
21.4.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดครัวเรือนละ
บาทตอป
21.5 สัตวน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงมากเปนอันดับหนึ่ง คือ………………………………………………
ครัวเรือน
21.5.1 ครัวเรือนทีท่ ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภทนี้
21.5.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ
บาทตอป
21.5.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ
บาทตอป
21.6 สัตวน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงมากเปนอันดับสอง คือ………………………………………………
ครัวเรือน
21.6.1 ครัวเรือนทีท่ ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภทนี้
21.6.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ
บาทตอป
21.6.3 สวนมากมีตนทุนคาใชจายครัวเรือนละ
บาทตอป
22. สัตวใชงานและเครื่องจักรในการเกษตร
คําอธิบายขอ 22
- คาเชาวัว ควาย หรือรถไถ ถาจายเปนผลผลิตใหประเมินราคาเปนบาท
- * เครื่องจักรในการเกษตร เชน ควายเหล็กหรือรถไถ เปนตน

22.1 ครัวเรือนที่มวี วั -ควายไวใชงานของตนเอง มีจํานวน
22.2 ครัวเรือนที่มีเครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็กเปนของตนเอง
มีจํานวน
(1) ครัวเรือนทีต่ องจางเครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็ก
(ถาไมมี ขามไปขอ 22.3)
มีจํานวน
(2) ครัวเรือนสวนมากเสียคาจางเครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็ก
ครัวเรือนละ

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
บาทตอป

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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22.3 ครัวเรือนที่มีเครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญเปนของตนเอง
มีจํานวน
(1) ครัวเรือนทีต่ องจางเครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญ
(ถาไมมี ขามไปขอ 23)
(2) ครัวเรือนสวนมากเสียคาจางเครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญ
ครัวเรือนละ

ครัวเรือนละ
ครัวเรือน

บาทตอป

23. การรับจาง
23.1 จํานวนครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจาง
ครัวเรือน
23.2 ครัวเรือนสวนมากรับจางทํางานประเภทใด
- งานอุตสาหกรรมในโรงงาน
ตอบ 1
- รับเหมาชวงงานผลิตสินคาขนาดยอม
ตอบ 2
(เชน เย็บเสื้อโหล 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 ชางซอมเครื่องยนต) ตอบ 6
ตอบ 7
- งานเหมืองแร
- งานปลูกและบํารุงรักษาปาไม
ตอบ 8
- งานปลูกสราง/รื้อถอน/ซอมแซมอาคารสิ่งกอสราง
ตอบ 9
- งานอื่น 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
เครื่องใชจากโลหะ (ตีมีด, หลอหลอมโลหะ, บัดกรีสังกะสี) 6. เครื่องปนดินเผา (รวมการทําอิฐมอญ) 7.
เจียระไนเพชรพลอยและหินสี 8. แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด) 9. เย็บปกถักรอย 10. เครื่องเรือน (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 ในกรณีที่มีการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมที่ทํากันมาก
(ตามประเภทอุตสาหกรรมที่กําหนดไวในคําอธิบายขางตน)
24.2.1 อันดับหนึ่ง ประเภท ………………………………….
(ถาไมมี ใหเขียนคําวา “ไมมี” แลวขามไปขอ 25)
(1) ครัวเรือนทีท่ ําอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีจํานวน
ครัวเรือน
(2) ครัวเรือนสวนมากมีรายได
จากการทําอุตสาหกรรมครัวเรือนละ
บาทตอป
(3) วัตถุดิบหลักทีใ่ ชในการผลิตไดจากแหลงใด
- ภายในหมูบาน
ตอบ 1
- หมูบานใกลเคียง
ตอบ 2
- ทองถิ่นอื่นที่หางไกลออกไป
ตอบ 3
(4) สินคาที่ผลิตไดสวนใหญสง ไปขายที่ใด
- ภายในหมูบาน และตําบล
ตอบ 1
- ภายในจังหวัด และภายในประเทศ
ตอบ 2
- ภายในประเทศ และตางประเทศ
ตอบ 3
24.2.2 อันดับที่สอง ประเภท ………………………………………………….
(ถาไมมี ใหเขียนคําวา “ไมมี” แลวขามไปทําขอ 25)
(1) ครัวเรือนทีท่ ําอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีจํานวน
ครัวเรือน
(2) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ
บาทตอป
24.2.3 อันดับที่สาม ประเภท ……………………………………
(ถาไมมี ใหเขียนคําวา “ไมมี” แลวขามไปทําขอ 25)
(1) ครัวเรือนทีท่ ําอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีจํานวน
(2) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ

ครัวเรือน
บาทตอป
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25. สถานประกอบการและอุตสาหกรรมภายในทองถิ่น
คําอธิบายขอ 25.1
สถานประกอบการ ไดแก โรงงาน รานคา บริษัท หางราน โรงแรม รีสอรท เปนตน
25.1 การทํางานในสถานประกอบการ
25.1.1 จํานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ที่มีคนทํางานในสถานประกอบการ
(ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 25.2) จํานวน
ครัวเรือน
แยกเปน
1) จํานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ที่มีคนทํางานในสถานประกอบการ
ภายในตําบลนี้
จํานวน
ครัวเรือน
2) จํานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ท่มี ีคนทํางานในสถานประกอบการ
ที่อยูภายนอกตําบลนี้
จํานวน
ครัวเรือน
* 25.1.2 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการทํางานในสถานประกอบการ
ครัวเรือนละ
บาทตอป
คําอธิบายขอ 25.2
- โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรกําลังรวมตัง้ แตหาแรงมา
หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป โดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง
แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ
- อุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบธุรกิจขนาดใหญที่ตองใชแรงงานและทุนมาก
การทําสิ่งของเพื่อใหเกิดผลประโยชนเปนกําไร
- ไมนับงานที่รับชวงมาทํา เชน เย็บเสื้อโหล ทําไฟกระพริบ ทําหมวก ตามขอ 23.และไมนับ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนตามขอ 24
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

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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25.2.2 ในหมูบานมีครัวเรือนที่มีคนไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในหมูบานของ
ตนเองและหรือหมูบานอื่น ๆ ที่อยูภายในตําบล
ครัวเรือน
(ถาไมมีใหใส “0” แลวขามไปขอ 26)
1) ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ
บาทตอป
2) สินคา/ผลิตภัณฑที่ผลิตมากที่สุด คือ ………………………………….
26. การไดรับประโยชนจากสถานที่ทองเที่ยว
คําอธิบายขอ 26.1 - 26.4
- สถานที่ทองเที่ยว ในที่นี้ หมายถึง สถานที่ทองเที่ยวสาธารณะและ/หรือเอกชนที่อยูใน
หมูบาน/ชุมชนนี้หรือหมูบานอื่น ๆ ที่อยูภายในตําบลนี้ ที่ทําใหเกิดรายไดแกประชาชนที่อยูใน
พื้นที่
หรือ นอกพื้นที่ เชน การขายอาหาร น้ํา หรือเครื่องดื่ม ขายของที่ระลึก ขายสินคาตาง ๆ
หรือขายบริการแบกหาม สัมภาระ เปนตน
26.1 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีสถานที่ทองเที่ยวทีท่ ําใหเกิดรายไดหรือไม
- ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 26.3)
- มี ตอบ 2
26.2 หมูบาน/ชุมชนนี้มีสถานทีท่ องเที่ยวที่ทาํ ใหเกิดรายไดทั้งหมด จํานวน
แหง
ในกรณีที่มีตั้งแต 3 แหงขึ้นไปใหระบุชื่อ 3 ลําดับแรก (เรียงตามลําดับความสําคัญ)
(1)………………………………………………………………………………………………
(2)………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………...
26.3 หมูบานอื่น ๆ ที่อยูภายในตําบลนี้มีสถานที่ทองเที่ยวทีท่ ําใหเกิดรายได หรือไม
- ไมมี ตอบ 1
- มี
ตอบ 2
(ถาขอ 26.1 และ 26.3 ตอบไมมี ใหขามไปขอ 27)
26.4 ครัวเรือนในหมูบานที่มีรายไดจากการมีสถานที่ทองเทีย่ วภายในหมูบ านของตนเอง
และหรือหมูบานอื่น ๆ ที่อยูภายในตําบล จํานวน
ครัวเรือน
* 26.5 ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการมีสถานที่ทองเที่ยวภายในหมูบานของตนเอง
และหรือหมูบานอื่นๆ ที่อยูภายในตําบล
ครัวเรือน
บาทตอป

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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สวนที่ 3 สุขภาพและอนามัย
คําอธิบายขอ 27-33
ขอมูลที่จะกรอกในขอ 27-30 ตอไปนี้ ใหสาธารณสุขตําบล * หรือเจาหนาที่ฝายสาธารณสุข ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนผูกรอกโดยใชขอมูลจากทะเบียนของสาธารณสุข หรือตาม
สภาพขอเท็จจริง

คําอธิบายขอ 27.1
เด็กเกิดมีชีพ หมายถึง การที่ทารกคลอดมาโดยวิธีใดก็ตามและไมคํานึงถึงระยะเวลาของการ
ตั้งครรภ โดยทารกที่คลอดออกมานั้นจะตองมีการหายใจเพื่อแสดงอาการที่บงวามีชีวิต
(มีลมหายใจเกินกวา 3 ชั่วโมงขึ้นไป) เชน การเตนของหัวใจ หรือการเตนของเสนโลหิต
สายสะดือ หรือมีการเคลื่อนไหวของรางกาย
27. เด็กเกิดมีชีพและเด็กอายุต่ํากวา 1 ปตาย
27.1 ในรอบปที่ผานมา มีเด็กเกิดมีชีพ
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
27.2 ในรอบปที่ผานมา มีเด็กอายุต่ํากวา 1 ป ตาย
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง

คน
คน
คน
คน

28. ในหมูบานมีรานขายของชําที่ขายยาชุด หรือยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ
หรือยาวัตถุออกฤทธิ์ รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหารและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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คําอธิบายขอ 28
1. ยาชุด หมายถึง ยาที่ผูขายจัดรวมกันหลายชนิดเปนชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผูซื้อใช
รวมกันเพื่อบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ยาชุดแก
ปวดเมื่อย ยาชุดแกไขหวัด ยาชุดบํารุง เปนตน
2. ยาอันตราย หมายถึง ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบอาชีพเวชกรรม การประกอบโรค
ศิ ล ปะแผนป จ จุ บั น หรื อ การบํ า บั ด โรคสั ต ว การประกอบโรคศิ ล ปะแผนโบราณที่ ก ระทรวง
สาธารณสุข ประกาศเปนยาอันตราย เชน ยาแกอักเสบ
3. ยาควบคุมพิเศษ มีความหมายเหมือนยาอันตราย ตางกันที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนยา
ควบคุมพิเศษ เชน ยาแกปวดเมื่อย (บูลตาโซน)
4. วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ หมายถึ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต และประสาทที่ เ ป น ธรรมชาติ หรื อ ที่ ไ ด จ ากสิ่ ง
ธรรมชาติ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห เชน ยานอนหลับ เปนตน
5. รานอาหาร หมายถึง อาคารที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหาร จนสําเร็จและจําหนายให
ผูซื้อสามารถบริโภคไดทนั ทีซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร หองอาหารในโรงแรม และศูนย
อาหาร
6. แผงลอยจําหนายอาหาร หมายถึง แคร แทน โตะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใด ที่ขายอาหาร
เครื่องดื่ม น้ําแข็ง โดยตั้งประจําที่
7. รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถิ่น หมายถึง รานอาหาร และ
แผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐานตามเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถิ่น (เทศบาล/
อบต.) หรื อ กรณี ที่ เทศบาล/อบต. ยั ง ไม มี ก ารออกเทศบั ญ ญั ติ ห รื อ ข อ กํ า หนด ก็ จ ะถื อ ตาม
ขอกําหนดด านสุข าภิบาลอาหารของรานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร ที่ออกโดยกรม
อนามัย
8. ศูนย พั ฒนาเด็ ก เล็ ก หมายถึง ศู นยพัฒนาเด็ ก เล็กทุกสังกัดของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ งที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง และที่รับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา สปช.
และอื่นๆ “โดยองคกรสวนทองถิ่นเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานดานงบประมาณ และบุคลากร
(ศูนยเด็กเล็กในที่นี้ จึงไมรวมถึงโรงเรียนอนุบาลของรัฐ และเอกชนที่รับเด็กอายุ 3-5 ป ที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานของกระทรวงศึกษาเอกชน
9. * ศูนยเด็กเล็กนาอยู หมายถึง ศูนยเด็กเล็กที่ผานเกณฑประเมินมาตรฐาน ศูนยเด็กเล็กนาอยูใน
ระดับ หนึ่ง ตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กน าอยูฉ บับปรับปรุง พ.ศ. 2548 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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28.1 ในหมูบานมีรานขายของชําที่ขายยาชุด หรือยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษ หรือยาวัตถุออกฤทธิ์
จํานวน
28.2 ในหมูบานมีรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย จํานวน
28.3 ในหมูบานมีแผงลอยที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย จํานวน
28.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู
จํานวน
คําอธิบายขอ 29
ราษฎร 1 คน ปวยไดหลายโรค ดังนั้นใหนับตามจํานวนโรคที่ปวย (นับซ้ําได)
29. ในรอบปที่ผานมามีผูปวยหรือตายดวยโรคตอไปนี้กี่คน
ปวย (คน)
(1) โรคคอตีบ
(2) โรคไอกรน
(3) โรคบาดทะยัก
(4) โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด
(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
*(18) โรคหัวใจ
*(19) โรคมะเร็ง
(20) โรคอื่นๆ ที่มีอาการเรื้อรัง (ระบุ).........................

ตาย (คน)

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

* 29.1
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ในรอบปที่ผานมามีผูบาดเจ็บหรือตายดวยอุบัตเิ หตุจราจรทางบกกี่คน
บาดเจ็บ (คน)
ตาย (คน)

30. ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบานไดรับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย ในดานการสงเสริม
สุขภาพการปองกันโรคและการรักษาพยาบาล ดังนี้
คําอธิบายขอ 30.1
เมื่อมีการเจ็บปวยเล็กนอย คนในหมูบานสวนมากมีพฤติกรรมการรักษาพยาบาลเริม่ ตน
เปนอยางไร เชน ซื้อยากินกอนเมื่อมีอาการไมดีจึงไปหาหมอ เพราะฉะนั้นการนับ
จึงนับเฉพาะพฤติกรรมเริ่มแรกของการรักษาพยาบาลเทานั้น
30.1 เมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย คนสวนมากเริ่มตนรักษา (ตามอาการ) โดย
- ซื้อยาซอง ยาชุด จากรานคากินเอง
- ไปรับบริการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขหรือคลินิก
- ไปรับบริการรักษาพยาบาลจาก อสม. หรือศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- ไปรับบริการจากหมอแผนโบราณ/แพทยทางเลือก
- อื่น ๆ (เชน ใชยาสามัญประจําบานรักษา ไมกินยาชุด
และไมกินยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณที่ไมไดปรุงขึ้นเฉพาะสําหรับตนอง)
30.2 เมื่อเจ็บปวยรุนแรง คนในหมูบานสวนมากไปรับการรักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ดวยพาหนะที่นิยมกันโดยใชเวลาเดินทาง
- ภายในครึ่ง ชม.
- มากกวาครึ่ง ชม. แตไมเกิน 1 ชม.
- มากกวา 1 ชม.

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4
ตอบ 5

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3

31. ความปลอดภัยในการทํางาน
ในรอบปที่ผานมาในหมูบาน/ชุมชนนี้มีคนไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน หรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื

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

-

-

-

คําอธิบายขอ 31.1-31.2
การบาดเจ็บ/เจ็บปวย ครอบคลุมถึง การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน หรือ มีอาการ
เจ็บปวยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ขอ 31.1 การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน หมายถึง การถูกของมีคมบาด ถูกของหนักตกทับ
หรือกระแทกตกจากที่สูง การบาดเจ็บ การบาดเจ็บสาหัส การพิการ และการเสียชีวิตจากการทํางาน
รวมทั้งการเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานบางอาชีพที่เปนอันตรายตอสายตา เชน ชางเชื่อมโลหะ เปนตน
(ดูรายละเอียดในคําอธิบาย)
ขอ 31.2 การเจ็บปวยเนื่องจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืข หมายถึง ผูปวยมีอาการดังตอไปนี้ เชน ผื่น
คันที่ผิวหนัง แนนหนาอก ไอ หอบ อาเจียน อุจจาระรวง หมดสติ ในขณะใชหรือหลังจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
ข อ มู ล ดั ง กล า วเก็ บ รวบรวมได จ ากระเบี ย บรายงาน รบ.1ก.01 หรื อ รบ.1ก/1 ของสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมกรณี เ จ็ บ ป ว ย หรื อ ตาย เนื่ อ งจากการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดยผิ ด
วัตถุประสงค เชน การฆาตัวตาย เปนตน
* ประสบอันตราย หมายความวา การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบตอจิตใจ หรือถึงแก
ความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง หรือตามคําสั่งนายจาง จาก
รายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน ป 2547 จําแนกสาเหตุที่ประสบอันตรายไว 22 ขอดังนี้
1. ตกจากที่สูง 2. หกลม ลื่นลม 3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ 4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง
8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 9. ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน 11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
13. ไฟฟาช็อต 14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน 15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี 17.อันตรายจากรังสี 18. อันตรายจากแสง 19. ถูกทํารายรางกาย
20. ถูกสัตวทําราย 21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
22. อื่นๆ

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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31.1 มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทํางาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทํางานใหกับนายจางในสถานประกอบการ
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
31.2 มีการเจ็บปวยเนื่องจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คําอธิบายขอ 32
คนพิการตาม พ.ร.บ. คนพิการ หมายถึง คนพิการทางรางกายและหรือสมอง จนไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ไดแก คนพิการคือคนที่ตาบอด 2 ขาง ตาบอดขางเดียว และอีกขางเลือนราง หูหนวก เปนใบ
อัมพาต ไมมีฝามือ ไมมีฝาเทา ปญญาออน ออทิสติก วิกลจริต เปนตน
32. ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีคนพิการ หรือไม
32.1

32.2

32.3

32.4
32.5

32.6

- ไมมี ตอบ 1 (ขามไปขอ 41)
- มี
ตอบ 2
คนพิการทางตา * (ตาบอด 2 ขาง, ตาบอดขางเดียวและอีกขางเลือนราง เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คนพิการทางหู(หมายถึง คนพิการทางการไดยินและการพูด เชน หูหนวก เปนใบ เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คนพิการทางกาย (เชน อัมพาต แขน-ขาดวน ไมมีฝามือ-ฝาเทา เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คนพิการทางจิต (เชน โรคบา วิกลจริต เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คนพิการ ทางสติปญญาหรือการเรียนรู (ปญญาออน/ออทิสติก)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คนพิการที่ไมมีที่อยูอาศัย หรืออาศัยอยูในครัวเรือนยากจน ไมมีผูเลี้ยงดู และมีรายได
ไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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33. ในหมูบาน/ชุมชนนี้
33.1 มีครอบครัวทีม่ ีลักษณะ หมาย (คูสมรสเสียชีวติ ) หยาหรือแยกทางกัน
จํานวน
ครอบครัว
33.2 ครัวเรือนที่หวั หนาครัวเรือนเปนผูหญิงและมีหนาที่
รับผิดชอบในการหารายไดเลี้ยงครัวเรือน
จํานวน
33.3 ในรอบปที่ผานมามีคนทํารายรางกายตัวเอง
เพศชาย
คน เพศหญิง

รวม

33.4 ในรอบปที่ผานมามีคนฆาตัวตาย
เพศชาย
คน เพศหญิง

รวม

ครัวเรือน
คน
คน

คน
คน

* 33.5 ในรอบปที่ผานมามีคนถูกทํารายรางกาย (เลือดตกยางออก หรือมีบาดแผลฟกช้ํา)
รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
33.6 ในรอบปที่ผานมามีคนถูกฆาตาย รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
33.7 ในรอบปที่ผานมามีคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
(ปลน ชิงทรัพย ทํารายรางกาย)
รวม
คดี

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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สวนที่ 4 ความรูและการศึกษา
34. การไดรับการศึกษา
คําอธิบายขอ 34
จํานวนผูจบการศึกษา และผูที่กําลังศึกษาอยูระดับตางๆ ใหนับเฉพาะคนที่อาศัยอยูในหมูบานจริงๆ
เทานั้น
ผูที่จบการศึกษาภาคบังคับ ไดแก ผูที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนป พ.ศ. 2503 ผูที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 ป 2503–2521, ผูที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป 2521-2544
และผูที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ตั้งแตป 2545 เปนตนไป

34.1 คนในหมูบาน ที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกวา ซึ่ง ไมไดเรียนตอแลว
(ไมนับผูที่กําลังศึกษาอยูต ามขอ 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 กอนประถมศึกษา (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 23
จํานวนที่ผานเกณฑ)
รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
คิดเปนรอยละ
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34.2.2 ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ)
รวม
คน
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 24 จํานวนที่ผานเกณฑ)
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
คิดเปนรอยละ
. .
รวม
คน
34.2.3 จบชั้น ม.3 ปการศึกษาทีผ่ า นมา
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 25 จํานวนที่สํารวจทั้งหมด)
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
คิดเปนรอยละ
.
34.2.4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษาปจจุบัน
รวม
คน
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชี้วดั ที่ 25 จํานวนที่ผานเกณฑ)
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
คิดเปนรอยละ
.
34.2.5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (เชน ม.4-ม.6, ปวช.) รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
34.2.6 อนุปริญญาหรือเทียบเทา (เชน ปวส.)
รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
34.2.7 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
34.3 คนในหมูบาน/ชุมชนนี้ อายุระหวาง 6-15 ป ที่ไมเรียน
การศึกษาภาคบังคับหรือเรียนไมจบการศึกษาภาคบังคับ
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
34.4 คนในหมูบาน/ชุมชนนี้ อายุระหวาง 15-60 ป เปนคนทีไ่ มรูหนังสือ
เขียนชื่อตัวเองและอานภาษาไทยไมได (ไมนับคนที่กาํ ลังศึกษาอยู
คนพิการทางสมอง และคนบา)
รวม
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 27 จํานวนที่ตองแกไขทัง้ หมด)
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

.

คน
คน
คน

คน

คน
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34.4.1 คนอายุระหวาง 15-60 ป ที่ไมรูหนังสือ
คิดเปนรอยละ .
(คิดจาก 100 ลบดวยรอยละของจํานวนคนที่ผานเกณฑ
ของผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชี้วัดที่ 27)
34.5 ขณะนี้คนในหมูบานที่พลาดโอกาสจากการศึกษา
ภาคบังคับหรือในระบบโรงเรียนไดรับบริการ
ตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
(เชน การศึกษาเบ็ดเสร็จพืน้ ฐาน เปนตน)
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
34.6 คนพิการที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับ แยกเปน
34.6.1 คนพิการทางรางกายที่ชวยตนเองได
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
34.6.2 คนพิการทางรางกายที่ชวยตนเองไมได
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
34.6.3 คนปญญาออน
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
34.7 คนพิการที่ไดรับการฝกอาชีพ
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง

.

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

35. ในรอบปที่ผานมา มีการจัดกิจกรรมของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทั้งใน
และนอกหมูบานในเรื่องตอไปนี้ (ขอ 38.1 - 38.3 ) ดังนี้
คําอธิบายขอ 35.1-35.3
- การนับจํานวนคนในหมูบานที่ไดรับการฝกอบรมภายในขอเดียวกันจะไมนับซ้ํา เชน คนเดียวกัน
อาจจะอบรมดานเกษตร และอุตสาหกรรม ใหนับเพียง 1 คน เทานั้น
- แตใหนับซ้ําในระหวางขออื่นได (35.1-35.3) เชน คนเดียวกันอบรมทัง้ ดานอาชีพ (ขอ 35.1)
และดานการศึกษา (ขอ 35.2) ก็ใหนับ 1 คนในดานอาชีพ และนับอีก 1 คนในดานการศึกษาได
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35.1 ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ดังนี้
35.1.1 ดานเกษตรกรรม
รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
35.1.2 ดานอุตสาหกรรม
รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
35.1.3 ดานการคา การตลาด การบริการ
รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
35.1.4 ดานชางฝมือ
รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง
35.1.5 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………… รวม
เพศชาย
คน เพศหญิง

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

35.2 ในรอบปที่ผานมาคนในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับการฝกอบรมดานการศึกษา ดังนี้
35.2.1 การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ การรณรงคเพื่อการรู รวม
คน
หนังสือและการจัดกลุมสนใจ
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
35.2.2 การฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
หนาที่และสิทธิพลเมือง
รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
35.2.3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
35.2.4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
* 35.2.5 การเรียนรูการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เชน การใชอนิ เตอรเน็ต, คอมพิวเตอร)
รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน

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

คน
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 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
35.3.4 อื่นๆ (ระบุ)………………………………… รวม
คน
เพศชาย
คน เพศหญิง
คน
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สวนที่ 5 การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
36. การมีสวนรวมของชุมชน
36.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
36.1.1 ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน
ของชุมชนหรือทองถิ่น(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2
ตัวชี้วัดที่ 36 จํานวนที่ผานเกณฑ)
จํานวน
ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ .
.
36.1.2 ในรอบปที่ผานมาหมูบาน/ชุมชนนี้มีการจัดเวทีประชาคมในการคนหาปญหา แกไขปญหา
และจัดทําแผนชุมชนหรือไม
ตอบ 1
- ไมมี
- มี 1-6 ครั้ง
ตอบ 2
- มีมากกวา 6 ครั้ง
ตอบ 3
* 36.1.3 ในรอบปที่ผานมาหมูบาน/ชุมชนนี้มีการจัดทําแผนชุมชนและมีการนําแผนชุมชน
ไปปฏิบตั ิหรือไม
- ไมมีแผนชุมชน
ตอบ 1
- มีแตไมไดปฏิบัตติ ามแผนชุมชน ตอบ 2
- มีและไดปฏิบตั ิตามแผนชุมชน ตอบ 3
36.2 การเปนสมาชิกกลุมและการใชแหลงสินเชื่อ
36.2.1 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม สหกรณ กองทุน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต กลุมสตรี สหกรณการเกษตร กลุมอาชีพเกษตร หรือกองทุนหมูบาน ฯลฯ
(ไมนับซ้ํา) (ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชีว้ ัดที่ 38 จํานวนที่ผานเกณฑ)
จํานวน
ครัวเรือน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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คําอธิบายขอ 36.2.2 - 36.2.3
36.2.2 ตองการทราบวา คนในหมูบานยอมรับแนวความคิดเรื่องการสหกรณหรือไม ดังนั้น การนับ
ครั ว เรื อ นในหมู บ า นที่ เ ป น สมาชิ ก ของสหกรณ ก ารเกษตรต า งๆ (ตั ว อย า งเช น สหกรณ
ชาวไรออย โคนม ปฏิรูปที่ดิน เลี้ยงสุกร ผูปลูกหอมหัวใหญ และอื่นๆ)
จะไมนับซ้ํา
คนในครัว เรื อ นหนึ่ ง ๆ อาจเป น สมาชิ กสหกรณไ ด ม ากกว า 1
แห ง แต ก ารนั บ จะนั บ
การเปนสมาชิกของสหกรณใดสหกรณหนึ่งเทานั้น ตัวอยาง คนในครัวเรือน 1 ครัวเรือน
เปนทั้งสมาชิกสหกรณโคนม และสหกรณชาวไรออย ก็ใหนับเพียง 1 ครัวเรือนเทานั้น
36.2.3 การนั บ สมาชิ ก ของกลุ ม อาชี พ การเกษตร (ตั ว อย า งเช น กลุ ม เกษตรกร กลุ ม แม บ า น
กลุมยุวเกษตรกร กลุมเพาะเห็ด กลุมชาวไรออย กลุมชาวนา กลุมชาวสวน กลุมทํายางแผน
กลุ ม เลี้ ย งสั ต ว และอื่ น ๆ) จะไม นั บ ซ้ํ า คื อ คนในครั ว เรื อ นเดี ย วกั น อาจจะเป น สมาชิ ก
กลุมอาชีพมากกวา 1 กลุม แตใหนับเพียง 1 ครัวเรือนเทานั้น

* 36.2.2 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ตามขอ 36.2.1
เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร
จํานวน
* 36.2.3 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ตามขอ 36.2.1
เปนสมาชิกของกลุมอาชีพเกษตร
จํานวน
36.2.4
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ตามขอ 36.2.1
และไดรับเงินทุนหรือเงินกูเพื่อใชในการประกอบ อาชีพ
หรือการศึกษา เปนตน (ไมนับซ้ํา)
จํานวน
36.2.5 ครัวเรือนใชแหลงสินเชื่อเพือ่ การผลิตดังตอไปนี้ กี่ครัวเรือน
1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
2) สหกรณ
3) ธกส.
4) ธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสิน
5) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม (เปนสถาบันการเงิน
ที่ใหการสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม)
6) พอคา

ครัวเรือน
ครัวเรือน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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7) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ
(เชน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท กองทุนฟนฟูเกษตรกร
เงินกระตุนเศรษฐกิจ 1 แสนบาท โครงการ กข.คจ. เปนตน
: ครัวเรือนที่ใชแหลงสินเชือ่ หลายอยาง
ใหนับเพียง 1 ครัวเรือน เทานั้น)
8) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………

ครัวเรือน
ครัวเรือน

37. ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน และศูนยการเรียนรูชุมชน
คําอธิบายขอ 37.1
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน หมายถึง ผูรู ผูชํานาญการ ผูนํา หรือ
บุคคลตัวอยาง ในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทยแผนไทย การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม กองทุ นและธุรกิจชุ ม ชน ศิ ล ปกรรม ภาษาและวรรณกรรม
ปรัชญา ศาสนาและประเพณี และดานโภชนาการ เปนตน
37.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีผูรู (ภูมิปญญาทองถิน่ ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน)
ในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน หรือไม
- ไมมี
ตอบ 1 (ขามไปขอ 37.3)
- มี
ตอบ 2
37.2 จํานวนผูรู ผูชาํ นาญการ ผูนํา บุคคลตัวอยางในดานตาง ๆ ของหมูบานมีดังนี้คือ
37.2.1 ดานเกษตรกรรม (เชน การเพาะปลูก/ การขยายพันธุพชื /
การเลี้ยงสัตว/การเกษตรผสมผสาน/ การทําไรนาสวนผสม/
การปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร/
อื่น ๆ เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

37.2.2

37.2.3

37.2.4

37.2.6
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ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (เชน การจักสาน (ทอเสื่อ/
สานกระดง/ กระติบขาว/ แห/ อวน ฯลฯ) การชาง (ชางตีมีด/
เหล็ก/ ขวาน/ ปนโอง ฯลฯ) การทอผา (ผาลายขิด/ ผามัดหมี่ ฯลฯ)
การแกะสลัก/ การตัดเย็บเสือ้ ผา/ อื่น ๆ เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
ดานการแพทยแผนไทย (เชน หมอสมุนไพร/
หมอยากลางบาน/ หมอนวดแผนโบราณ/
หมอยาหมอ/ อื่น ๆ เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(เชน การบวชปา/ การสืบชะตาแมน้ํา/ การทําแนวปะการังเทียม/
การอนุรักษปาชายเลน/ การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน/
อื่น ๆ เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
37.2.5
ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน (เชน ผูนําในการจัดการกองทุนของชุมชน/
ผูนําในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน/
ผูนําในการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน/
อื่น ๆ เปนตน)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
ดานศิลปกรรม (เชน การวาดภาพ(จิตรกรรม)/ การปน
(ประติมากรรม)/ นาฎศิลป/ ดนตรี/ การแสดง/
การละเลนพื้นบาน/ นันทนาการ/ อื่น 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/ อื่น ๆ เปนตน)
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
37.2.8 ดานปรัชญา ศาสนาและประเพณี (เชน ความสามารถประยุกต
และปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและ
ประเพณีที่มีคณ
ุ คาใหเหมาะสมตอบริบททางเศรษฐกิจ สังคม/
การถายทอดวรรณกรรม คําสอน/ การประยุกตประเพณีบุญ/
อื่น ๆ เปนตน)
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
37.2.9 ดานโภชนาการ เชน ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและ
ปรุงแตงอาหารและยาไดเหมาะสมกับความตองการของรางกาย
ในสภาวการณตาง ๆ ตลอดจนผลิตเปนสินคาและบริการสงออก
ที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก/ อื่น ๆ เปนตน)
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง

คน
คน

คน
คน

คน
คน

คําอธิบายขอ 37.3
ศูนยการเรียนรูชุมชน หมายถึง ศูนยกลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ สําหรับ
ประชาชนโดยชุมชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ
ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน เชน ในดานการทอผา ดานการเกษตรทฤษฎีใหม ดานการอนุรักษปา
ไม-แหลงน้ํา * ตลอดจนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนตน ที่ยังดําเนินการอยู
หรือชาวบานรับรูรวมกันวายังดําเนินการอยู
37.3 หมูบาน/ชุมชนนี้มีศูนยการเรียนรูชุมชนหรือไม
- ไมมี
- มี
37.3.1 จํานวนศูนยการเรียนรูชุมชน

ตอบ 1 (ขามไปขอ 37.4)
ตอบ 2
แหง

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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37.4 ในรอบปที่ผานมามีคนในครัวเรือนอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการเรียนรู
จากปราชญชาวบาน หรือจากศูนยการเรียนรูชุมชน
จํานวน
ครัวเรือน
(แหลงเรียนรู) ทั้งในและนอกหมูบาน
38. การกีฬา
38.1 ในรอบปที่ผานมามีการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน
หรือระหวางหมูบาน
38.2 ในรอบปที่ผานมามีการฝกสอนกีฬาใหกับประชาชน
ในหมูบาน

จํานวน

ครั้ง

จํานวน

ครั้ง

39. การไดรับความคุมครองทางสังคม
ในหมูบาน/ชุมชนนี้คนที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป คนพิการและเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน ที่
ไมไดรับการดูแลจากครอบครัว คนในชุมชนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการภาครัฐ/เอกชน และอื่นๆ แยกเปน
* 39.1 คนที่มีอายุมากกวา 60 ปเต็มขึน้ ไปที่ไมไดรับการดูแล
จํานวน
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
* 39.2 ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีคนพิการที่ไมไดรับการดูแล
จํานวน
เพศชาย
คน
เพศหญิง

คน
คน

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

คน

40. ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน เด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด หรือเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ดังนี้
40.1 เด็กกําพรา (กําพราพอและหรือแม หรือทั้งพอและแม
ทําใหเกิดปญหาตอการดํารงชีพ)
รวม
คน
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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40.2 เด็กเรรอน (เชน เด็กที่ไมมีหลักฐานวาเปนลูกหลานใคร เปนตน)
เพศชาย
คน
เพศหญิง
40.3 เด็กถูกทอดทิง้ (อยูตามลําพัง ไมมีผูดูแลเลี้ยงดู)
เพศชาย
คน
เพศหญิง
40.4 เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส (เชน สังคมรังเกียจ เปนตน)
เพศชาย
คน
เพศหญิง
40.5 เด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด (เชน เด็กที่พอแมไมไดแจงเกิด)
เพศชาย
คน
เพศหญิง

รวม

คน
คน

รวม

คน
คน

รวม

คน
คน

รวม

คน
คน

41. ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีคนอายุ 15 - 60 ปเต็มที่ไมมีทอี่ ยูอาศัยถาวร ไมมีผูเลี้ยงดู
และมีรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

คน

คําอธิบายขอ 42
การกระทํารุนแรงแบงเปน 3 ประเภท
- การกระทํารุนแรงทางกาย หมายถึง การใชกําลังและ/หรือ อุปกรณใดๆ เปนอาวุธทําราย
รางกายเกินกวาเหตุ มีผลทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ
- การกระทํารุนแรงทางจิตใจ หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่มีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับความ
กระทบกระเทือนดานจิตใจ หรือ สิทธิเสรีภาพ ไดแก การทอดทิ้ง การดูถกู เหยียดหยามหรือดุดา
การกักขังหนวงเหนี่ยว
- การกระทํารุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระทําที่มผี ลใหผูถูกกระทําไดรับความ
กระทบกระเทือนหรือเสียหายเกี่ยวของกับเรื่องเพศ ไดแก การถูกขมขืน การถูกลวนลาม อนาจาร
และถูกบังคับคาประเวณี
* 42. ในรอบปที่ผา นมามีครัวเรือนที่ใชความรุนแรงในการแกไขปญหาครอบครัว
จํานวน
ครัวเรือน
* 43. ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีคนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไปที่รับภาระเลี้ยงดูครอบครัว
- ไมมี
ตอบ 1
- มี
ตอบ 2
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

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

คน
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สวนที่ 6 สภาพแรงงาน
44. การมีงานทํา
คําอธิบายขอ 44
- การมีงานทํา ใหนับคนอายุ 15-60 ปเต็มมีการประกอบอาชีพและมีรายได (ยกเวนผูที่กําลัง
ศึกษาอยางเดียว โดยไมไดประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่ไมสามารถชวยตนเองได)
- การประกอบอาชีพและมีรายได หมายถึง การทํางานที่เปนงานประจําทุกอาชีพทั้งที่อยู
ภายในครัวเรือนและหรือนอกครัวเรือน โดยมีรายไดที่เกิดจากการทํางานดังกลาว
ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายชิ้นงาน หรืองานเหมา
44.1 คนอายุ 15-60 ปเต็มมีการประกอบอาชีพและมีรายได
รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
(ผลประมวลขอมูล จปฐ. เมนู 3.2 ตัวชี้วดั ที่ 29)
คิดเปนรอยละ .
* 44.2 คนอายุ 15-60 ปเต็มไมมีการประกอบอาชีพและไมมีรายได รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน
* 44.3 คนในหมูบานมีคนที่เรียนจบการศึกษา ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่6 ขึ้นไป
หรือเทียบเทาที่ไมไดทํางาน (ไมนับคนที่กาํ ลังศึกษาตอ) รวม
เพศชาย
คน
เพศหญิง
คน

คน

.

คน

คน

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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คําอธิบายขอ 45
คนที่ไปทํางานนอกตําบล หมายถึง คนที่อาศัยอยูในหมูบานมากกวา 6 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา (ไม
นับรวมคนที่ไปทํางานนอกตําบลแลวกลับมาเยี่ยมบานปละไมกี่วัน ถึงแมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
45. มีคนในหมูบานไปทํางานนอกตําบลหรือไม
(ไมนับคนที่ไปทํางานแบบไปเชา/กลับเย็น)

- 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
งานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน
ตอบ 8
45.2 สวนมากออกไปทํางานที่ใด
45.2.1 เฉพาะเพศชายสวนมากออกทํางานที่ใด
45.2.2 เฉพาะเพศหญิงสวนมากออกทํางานที่ใด
- ภายในอําเภอ
- ภายในจังหวัด
- ภายนอกจังหวัดแตอยูในภาคเดียวกัน
- ภาคอื่นๆ
- กรุงเทพฯ
- ตางประเทศ

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4
ตอบ 5
ตอบ 6
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45.3 ลักษณะของงานที่คนในตําบลสวนมากไปทําเปนงานลักษณะใด
- ประจํา
- ชั่วคราว

ตอบ 1
ตอบ 2

45.4 สาเหตุที่คนสวนมากไปทํางานนอกตําบลเพราะสาเหตุ
- วางจากการทํางานตามฤดูกาล
ตอบ 1
- ไมมีการจางงานในพื้นที่ หรือ มีการจางงานไมเพียงพอ
ตอบ 2
- คาจาง/คาแรงในทองถิ่นต่ํา
ตอบ 3
- คานิยม
ตอบ 4
- อื่นๆ(โปรดระบุ)................................
ตอบ 5
* 45.5
ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีผูไดรับการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม
- 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
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................
ตอบ 4

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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สวนที่ 7 ยาเสพติด
คําอธิบายเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอ 46 - 49 มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลในการหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดให กับประชาชนในหมูบ านเพื่อให พนจากพิษ ภัยของยาเสพติดเท านั้น ไมมีจุดมุ งหมายเพื่ อการ
ปราบปรามหรือจับกุมผูติดยาเสพติดแตอยางใด
ยาเสพติด หมายถึง ผงขาว/เฮโรอีน ฝน กัญชา ยาบา สารระเหย พืชกระทอม ยาคลายเครียด/
ยากลอมประสาท ยาอี/ยาเลิฟ ยาเค/เคตามีน โคเคน ไอซ เปนตน ทั้งนี้ไมนับรวมเหลา บุหรี่ หรือยาแก
ปวดตาง ๆ
ผูใชหรือผูเสพยาเสพติดในหมูบาน หมายถึง ผูใชหรือผูเสพยาเสพติดที่อาศัยอยูในหมูบาน/
ชุมชนนี้เทานั้น โดยไมนับรวมผูใชหรือผูเสพยาเสพติดจากที่อื่นมามั่วสุม หรือใชในหมูบาน/ชุมชนนี้เปน
สถานที่เสพยาเสพติด
ผู ใ ช ห รื อ ผู เ สพยาเสพติ ด ตามคํ า สั่ งศู น ย อํ า นวยการต อ สู เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด แห ง ชาติ
ที่ 16/2546 ถือวาเปน ผูปวยควรไดรับการดูแลไดรับการบําบัดรักษา
- เกษตรกรรม หมายถึง การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว โดยเปนเจาของกิจการ ไมใชเปนผู
รับจาง
- ประมง หมายถึง การทําการประมง ทั้งที่เปนเจาของกิจการและเปนแรงงานรับจางทําประมง
- รับจาง หมายถึง การรับจางทํางานในภาคเกษตร (เชน ตัดออย ขุดมันสําปะหลัง กรีดยาง
เปนตน) การรับจางทํางานในโรงงาน รับจางในสถานเริงรมย รับใชในบาน และรับจางเบ็ดเตล็ด ทั่วไป

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

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

(8) ยาอี/ยาเลิฟ
(9) ยาเค/เคตามีน
(10) โคเคน
(11) ไอซ
(12) อื่นๆ

ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2
ถาตอบ 2

46.3 อาชีพหรือสถานะของผูใชยาเสพติดในหมูบาน
- ไมใช
ตอบ 1
- ใช และทราบจํานวน ตอบ 2
- ใช แตไมทราบจํานวน ตอบ 3
(1) นักเรียน/นักศึกษา
ถาตอบ 2
(2) เกษตรกรรม
ถาตอบ 2
(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว)
(3) ประมง
ถาตอบ 2
(4) รับจาง
ถาตอบ 2

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
รวม

คน
คน

รวม
รวม

คน
คน
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ถาตอบ 2
ถาตอบ 2

(5) คาขาย
(6) กรรมกร
(กอสราง แบกหาม เปนตน)
(7) วางงาน
ถาตอบ 2
(8) ขาราชการ
ถาตอบ 2
(ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในสวนราชการ)
(9) อื่นๆ (ระบุ)
ถาตอบ 2

รวม
รวม

คน
คน

รวม
รวม

คน
คน

รวม

คน

46.4 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ไดรับหรือซื้อยาเสพติดมาจากที่ใด
ภายในหมูบาน
ตอบ 1
จากหมูบานอื่น
ตอบ 2
ทั้งสองแหลง
ตอบ 3
46.5 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ที่ไดเขารับการบําบัดฟนฟูในทุกระบบหรือไม
มี
ตอบ 1
-

ไมมี

ตอบ 2

46.5.1 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ที่ไดเขารับการบําบัดฟนฟูในทุกระบบ
รวม
คน
* 46.5.2 ผูใชหรือเสพยาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนนี้ที่ไดเขารับการบําบัดฟนฟูในทุกระบบและได
กลับเขาสูหมูบาน/ชุมชน
รวม
คน
47. เมื่อเปรียบเทียบการใชยาเสพติดในหมูบานกับปที่ผานมา
สถานการณการใชยาเสพติดเปนอยางไร
ลดลง
คงที่
เพิ่มขึ้น

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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48. ผูใชหรือผูเสพยาเสพติด ไดกอความเดือดรอนตอคนในหมูบานหรือไม
- กอความเดือดรอน
ตอบ 1
- ไมกอความเดือดรอน
ตอบ 2 (ขามไปขอ 49)
48.1 มีการกอความเดือดรอนในเรื่องตอไปนี้ หรือไม
- มี
ตอบ 1
- ไมมี
ตอบ 2
(1) การลักทรัพย/ชิงทรัพย
(2) การกรรโชกทรัพยของผูติดยาเสพติด
(3) การทํารายรางกาย ทะเลาะวิวาท
(4) การกอความรําคาญใหกับคนในหมูบาน
(5) การเปนแหลงแพรระบาดยาเสพติดในหมูบ าน
(6) การขมขืน/อนาจาร
(7) อื่นๆ (ระบุ) ………………………………….
49. ในรอบปที่ผานมา ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีการดําเนินกิจกรรมการปองกัน
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
และกลุมประชาชนในหมูบา น/ชุมชน
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49.2 ในรอบปที่ผานมามีกิจกรรมที่ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน ดังนี้
- ไมมี
ตอบ 1
- มี
ตอบ 2
(1) การตั้งกฎ/กติกาของหมูบาน/ชุมชนการตัง้ กฎ/กติกาของหมูบาน/ชุมชน
(2) การประชุมประชาคมหมูบ าน/ชุมชนอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละครั้ง
(3) การเดินเวรยาม/การเฝาระวัง/ตั้งจุดตรวจในหมูบาน/ชุมชน
(4) การแจงขาวสารในการติดตามผูมีพฤติกรรม(เสพ/ติด/คายาเสพติด)
ในหมูบา น/ชุมชน
(5) การรณรงค/เผยแพรใหความรูแกชาวบาน
(6) การจัดอบรมกลุมเสีย่ ง
(7) การสงเสริมกิจกรรมทางเลือกใหกบั กลุมเยาวชน
(8) การบําบัดรักษาผูต ิดยาเสพติดในชุมชน
(9) การสงผูเ สพ-ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษาตามสถานบําบัด
(10) การดูแลชวยเหลือผูเสพ/ติดยาเสพติด ที่ผา นการบําบัดรักษา
(11) การสงเสริมอาชีพใหกบั ผูทเี่ ลิกยาเสพติดแลว
(12) การดูแลชวยเหลือผูเคยคายาเสพติดที่กลับใจแลว
หรือผานโครงการทําความดีเพื่อแผนดิน
(13) การจัดตัง้ กองทุนยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
(14) กิจกรรม หรือกระบวนการทีส่ งเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่ น /เรียนรู
(15) การติดตาม /ทบทวนการดําเนินงานดานยาเสพติดที่ผา นมา
(16) การเชื่อมโยง/ขยายเครือขายกับหมูบ านอืน่ ๆ
(17) การตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด
(18) กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………
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สวนที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
50. คุณภาพของดินและการใชประโยชน
50.1 ปญหาสําคัญเรื่องคุณภาพของดิน
- มีปญหามาก
- ไมมีปญหา/มีปญหานอย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตอบ 1
ตอบ 2

ดินตื้น
หนาดินถูกชะลาง
ดินจืด (ดินขาดอินทรียวัตถุ)
ดินมีกรวด
ดินดาน
ดินเค็ม
ดินเปรี้ยว

50.2 มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและหรือเลี้ยงสัตวเทาใด เมือ่ เทียบกับ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมดของหมูบาน
- ใชมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่การเกษตร
ตอบ 1
- ใชตั้งแตรอยละ 75-90 ของพื้นที่การเกษตร
ตอบ 2
- ใชตั้งแตรอยละ 50-74 ของพื้นที่การเกษตร
ตอบ 3
- ใชนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่การเกษตร
ตอบ 4
50.3 ปญหาสําคัญที่ไมสามารถใชประโยชนทดี่ ินไดเต็มพื้นที่
- มีปญหามาก
ตอบ 1
- ไมมีปญหา/มีปญ
 หานอย
ตอบ 2
(1) ดินไมดี
(2) ขาดแคลนแรงงาน
(3) ปลูกพืชไมคุมทุน
(4) ไมมีความรูในการเพาะปลูกพืชอื่น
(5) ขาดน้ําเพื่อการเกษตร
(6) มีน้ําทวมขังในพื้นที่
(7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………
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50.4 ครัวเรือนทีใ่ ชปุยธรรมชาติ (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ) อยางเดียว
ในการเพาะปลูก โดยไมใชปุยเคมี
จํานวน
ครัวเรือน
50.5 ครัวเรือนทีใ่ ชปุยเคมี หรือปุยเคมีและปุย ธรรมชาติ
ในการเพาะปลูก
จํานวน
ครัวเรือน
50.6 ครัวเรือนปลูกพืชคลุมดินหรือบํารุงดิน
จํานวน
ครัวเรือน
51. คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
แหลงน้ําผิวดิน ไดแก แหลงน้ําธรรมชาติที่สามารถนําน้ําขึ้นมาใชได และแหลงน้ําที่สรางขึ้น
หมูบาน/ชุมชนนี้มีแหลงน้ําผิวดินหรือไม
- ไมมี
ตอบ 1 (ขามไปขอ 52)
- มี
ตอบ 2
* คุณภาพเหมาะสมดี
จํานวน
แหง
* คุณภาพเหมาะสมพอใช
จํานวน
แหง
* คุณภาพไมเหมาะสม
จํานวน
แหง
ประเภทของแหลงน้ําผิวดิน
(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) อื่น ๆ

คุณภาพน้ํา
(หมายเลขคําตอบ)
1. เหมาะสมดี หมายถึง ไมมีกลิ่นและสีผิดปกติจากธรรมชาติ มี
สัตวน้ําอาศัยอยูไดตามธรรมชาติ ไมเปนแหลงรองรับของเสีย
เชน ขยะหรือน้ําทิ้งจากบานเรือน หรือสถานประกอบการใด ๆ
2. เหมาะสมพอใช
หมายถึง ไมมีกลิ่นและสีผิดปกติจาก
ธรรมชาติ มีสัตวน้ําอาศัยอยูไดตามธรรมชาติ เปนแหลงรองรับ
ของเสี ย เช น ขยะหรื อ น้ํ า ทิ้ ง จากบ า นเรื อ น หรื อ สถาน
ประกอบการใด ๆ
3. ไมเหมาะสม หมายถึง มีกลิ่นและสีผิดปกติจากธรรมชาติ ไมมี
สัตวน้ําอาศัยอยูไดตามธรรมชาติเปนแหลงรองรับของเสีย เชน
ขยะหรือน้ําทิ้งจากบานเรือน หรือสถานประกอบการ
ถามีแหลงน้ําผิวดิน ใหระบุชื่อ และเลือกหมายเลขคําตอบของประเภท และคุณภาพของแหลงน้ําผิวดิน
(ตามรหัสคําตอบขางบนนี้)
ชื่อ
ประเภท
คุณภาพ
1. .............................……................…………………….
2. ....................................…….........…………………….
3. ...........................................……..…………………….
* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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52. การปลูกปา หรือไมยืนตน
52.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
52.2. ในหมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่สําหรับปลูกปาหรือไมยืนตน
52.3 มีปาหรือไมยืนตนแลว
52.4 ในหมูบาน/ชุมชน มีพื้นที่ปาชุมชนหรือไม
53. การใชประโยชนที่ดิน
53.1 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด(เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว)
* 53.2 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ทหาร
* 53.3 หมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ราชพัสดุ

ไร
ไร
ไร
ไร

ไร
ไร
ไร

54. การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม
-

-

-

คําอธิบายขอ 54.1 - 54.2
ขยะมูลฝอย หมายความรวมถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งที่อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 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
การกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
หมายถึง การกําจัดขยะมู ลฝอย โดยวิธีฝงกลบ
วิธีหมักทําปุย หรือวิธีเผาในเตาเผา หรือสถานที่ที่จัดไวเฉพาะเพื่อการเผาขยะ
น้ําเสีย
หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปอนอยูในของเหลวนั้น
การบําบัดน้ําเสีย
หมายถึง การลดปริมาณสิ่งเจือปนตาง ๆ ในน้ําเสียใหมีปริมาณนอยลง
หรืออยูในสภาพที่ไมกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา

* หมายถึง กรณีที่เพิ่มเติมขอมูลใหมสําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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54.1 การจัดการขยะมูลฝอย
54.1.1 มีปญหาขยะมูลฝอยในหมูบา นหรือไม
- 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
สุขลักษณะหรือไม
- ไมถูกสุขลักษณะ
ตอบ 1
- ถูกสุขลักษณะ
ตอบ 2
54.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการโดยหนวยงานใด
- กรรมการหมูบาน และ/หรือ ชุมชน
ตอบ 1
- อบต./เทศบาล
ตอบ 2
- เอกชน
ตอบ 3
- อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………..
ตอบ 4
54.2 การบําบัดน้ําเสีย
54.2.1 มีปญหาน้ําเสียในหมูบานหรือไม
- ไมมี
ตอบ 1(ขามไปขอ 55)
- มี
ตอบ 2
54.2.2 ในกรณีที่มีปญหา มีการบําบัดน้ําเสียในบริเวณหมูบานหรือไม
- ไมมี
ตอบ 1 (ขามไปขอ 55)
- มี
ตอบ 2
54.2.3 ในกรณีที่มีการบําบัดน้ําเสีย สามารถจัดการไดถูกสุขลักษณะหรือไม
- ไมถูกสุขลักษณะ
ตอบ 1
- ถูกสุขลักษณะ
ตอบ 2
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54.2.4 การบําบัดน้ําเสียดําเนินการโดยหนวยงานใด
- กรรมการหมูบาน และหรือ ชุมชน
- อบต./เทศบาล
- เอกชน
- อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………..

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4
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คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน อบต. สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในหมูบาน/ชุมชน หรือผูใหขอมูล
ขอรับรองวาขอมูลในแบบสอบถามนี้ เปนขอมูลทีถ่ ูกตองตรงกับความเปนจริง
ลงชื่อ …………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………

( ……………………………………….)

( …………………………………….)

ตําแหนง ……………………………………..

ตําแหนง……………………………………..

ลงชื่อ …………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………

( ……………………………………….)

(……………………………………….)

ตําแหนง ……………………………………..

ตําแหนง …………………………………..

ลงชื่อ …………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………

( ……………………………………….)

( …………………………………….)

ตําแหนง ……………………………………..

ตําแหนง …………………………………..

ลงชื่อ …………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………

( ……………………………………….)

( …………………………………….)

ตําแหนง ……………………………………..

ตําแหนง …………………………………..

ลงชื่อ …………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………

( ……………………………………….)

( …………………………………….)

ตําแหนง ……………………………………..

ตําแหนง …………………………………..
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สวนที่ 9 ความเห็นของนายก อบต. นายกเทศมนตรี
นายกเมืองพัทยา และผูอํานวยการเขต
55. ที่ผานมา หมูบาน/ชุมชนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหมูบ าน/ชุมชนอื่น
ภายในตําบล/เขต/เทศบาล/เมืองพัทยาแลว ไดรับการพัฒนาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพียงใด
- ไดรับการพัฒนามากกวาหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ
ตอบ 1
- ไดรับการพัฒนาไลเลี่ยกับหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ
ตอบ 2
- ไดรับการพัฒนานอยกวาหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ
ตอบ 3

ลงชื่อ....................................................................
(……………………………………………...)
นายก อบต. /ผูอํานวยการเขต/
นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา
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 …………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………
(……………………………………….)
(……………………………………….)
ผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ ระดับตําบล/ในเขตเมือง เลขานุการคณะทํางานฯ ระดับตําบล/ในเขตเมือง
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สวนนี้ใชสําหรับบันทึกการติดตามผลของคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ในทุกะดับ

แบบสอบถามฉบับนี้มีการติดตามผลการจัดเก็บขอมูลแลว ดังนี้
คณะทํางานฯระดับ
(ติดตามโดย)
1.ตําบล
……………………………………
(…………………………………)
ตําแหนง………………..……….
วันที่……/…………/……………
2. อําเภอ/กิ่งอําเภอ
……………………………………
(…………………………………)
ตําแหนง………………..……….
วันที่……/…………/……………
3. จังหวัด
……………………………………
(…………………………………)
ตําแหนง………………..……….
วันที่……/…………/……………
4. ศพช.เขต/ สวนกลาง
……………………………………
(…………………………………)
ตําแหนง………………..……….
วันที่……/…………/……………

ผลการติดตามฯ
{ ถูกตอง/ครบถวน
ตองแกไข
คือ……………………………………………………
………………………………………...……………………
…..………………………………………...…………….…
…………………………………………..…………………
{ ถูกตอง/ครบถวน
ตองแกไข
คือ……………………………………………………
………………………………………...……………………
…..………………………………………...………………
…………………………………………..…………………
{ ถูกตอง/ครบถวน
ตองแกไข
คือ……………………………………………………
………………………………………...……………………
…..………………………………………...………………
…………………………………………..…………………
{ ถูกตอง/ครบถวน
ตองแกไข
คือ……………………………………………………
………………………………………...……………………
…..…………………………………………………………
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สรุปผลสภาพปญหาของหมูบาน
(นําผลการวิเคราะหขอมูล กชช. 2ค ซึ่งวิเคราะหดวยโปรแกรมฯ หรือวิเคราะหเอง มาลอกลงในสวนนี้)
วิธีการวิเคราะหขอมูลสามารถศึกษาไดจากคูมือการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ป 25……
ตัวชี้วดั
(1) มาก

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ถนน
น้ําดื่ม
น้ําใช
น้ําเพื่อการเกษตร
ไฟฟา
การมีที่ดินทํากิน
การติดตอสื่อสาร

2. ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา

(8) การมีงานทํา
(9) การทํางานในสถานประกอบการ
(10) ผลผลิตจากการทํานา
(11) ผลผลิตจากการทําไร
(12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ
(13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(14) การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว

3. ดานสุขภาพและอนามัย

(15) ความปลอดภัยในการทํางาน
(16) การปองกันโรคติดตอ
(17) การกีฬา
(18) การปลอดยาเสพติด

4. ดานความรูและการศึกษา

(19) การไดรับการศึกษา
(20) อัตราการเรียนตอของประชาชน
(21) ระดับการศึกษาของประชาชน

มีปญหา
(2) ปานกลาง

(3) นอย/ไมมี

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

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

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

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

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

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

………………..
………………..
………………..
………………..

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

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

5. ดานความเขมแข็งของชุมชน

(22) การเรียนรูโดยชุมชน
(23) การไดรับการคุมครองทางสังคม
(24) การมีสวนรวมของชุมชน
(25) การรวมกลุมของประชาชน
(26) การเขาถึงแหลงเงินทุน

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(27) คุณภาพของดิน
(28) คุณภาพน้ํา
(29) การปลูกปาหรือไมยืนตน
(30) การใชประโยชนที่ดิน
(31) การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม

รวม

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

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

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

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

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

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

…..………. ขอ

…………ขอ

. ………….ขอ

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

