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วาระการประชุม
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น 5 อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ
และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
โทร 02-1416299

เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)

ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 10.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น 5 อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ
และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting

โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

1
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/๒๕64
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 10.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น 5 อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ
และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting
--------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการศึกษาและพิจารณาร่างเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และ
และข้อมูล กชช. 2ค จากการประมวลผลจากคณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน นาเสนอโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา นาเสนอโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.1 พิจารณาเห็นชอบร่างตัวชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.
4.2 พิจารณาเห็นชอบร่างเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล กชช. 2ค
4.3 พิจารณาเห็นชอบร่างเกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน เรื่องรายได้
(กาหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่า)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

3
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
............................................................................................................................................................................ ........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ....................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................................
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
........................................................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

5
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (พชช.) ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ราชสี ห์
กระทรวงมหาดไทย และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting ทั้งนี้
ขอให้คณะกรรมการ พชช. พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ........
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

7
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการศึกษาและพิจารณาร่างเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และ
และข้อมูล กชช. 2ค จากการประมวลผลจากคณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน นาเสนอโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล จปฐ .และข้อมูล กชช.
๒ค ส าหรั บ เก็บ ข้ อ มู ล ตามภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย โดยได้กาหนดห้ ว งเวลาในการปรั บปรุ ง เครื่ อ งชี้วั ด และ
แบบสอบถามเป็นประจาทุก ๕ ปี เพื่อให้การวางแผนพัฒนาดาเนินได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2565 2569) ดังนั้น ห้วงเวลาดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและแบบสอบถามชุดใหม่สาหรับ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค โดยกรอบแนวคิดในการปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.
และข้อมูล กชช. 2ค ดังกล่าว คณะกรรมการอานวยการงานพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) มีมติ
เห็นชอบ ให้ดาเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖1 – ๒๕80)
ด้ ว ยความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการจั ด ท าเครื่ อ งชี้ วั ด และ
แบบสอบถามข้อมูล ความจ าเป็ น พื้น ฐาน (จปฐ.) และข้อมูล พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ส าหรับใช้ช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ
เครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและข้อคาถามสาหรับจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค แนวทางควบคุมคุณภาพการ
จัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการรายงานด้วยระบบสารสนเทศที่รองรับความต้องการของทุกภาคส่ วน และในครั้งนี้
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนิน
โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางสาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 2569) รวมทั้งพัฒนารูปแบบควบคุมคุณภาพการจัดเก็ บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการและมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน มีระยะเวลาดาเนิน
โครงการ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยสัญญาวันที่ 19 มีนาคม 2564 และสิ้นสุด
โครงการวันที่ 16 มิถุนายน 2564
บั ด นี้ ส านั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจาภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ประมวลผลจากการสอบถามความ
คิดเห็นผู้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (ส่วนภูมิภาค) จานวน 8
จังหวัด กระจายตามภูมิภาค รวมทั้งการวิเคราะห์ ประมวลผลจากการสอบถามความคิดเห็นคณะทางานปรับปรุง
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน และจัดทาแบบสอบถามและเกณฑ์ชี้วัดข้อมูล จปฐ. และแบบสอบถามและ
เกณฑ์การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน สาหรับข้อมูล กชช. 2ค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะขออนุญาตนาเสนอใน
วาระพิจารณา ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาเห็นชอบร่างตัวชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.
ผลจากออกแบบเครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและข้อคาถามสาหรับการจัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แนวทางควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการรายงานด้วยระบบสารสนเทศที่
รองรับความต้องการของทุกภาคส่วน และในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สานักงานศูนย์วิจัยและ
ให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดาเนินการวิเคราะห์ประมวลผลจากการสอบถามความคิดเห็นผู้ ใช้
ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (ส่วนภูมิภาค) จานวน 8 จังหวัด
กระจายตามภูมิภาค รวมทั้งการวิเคราะห์ประมวลผลจากการสอบถามความคิดเห็นคณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตของประชาชน และจัดทาแบบสอบถามและเกณฑ์ชี้วัดข้อมูล จปฐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๒) โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
เครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)
มี 5 หมวด 38 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1
สุขภาพ
มี
12 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2
มาตรฐานความเป็นอยู่
มี
9
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3
การศึกษา
มี
5
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4
เศรษฐกิจ
มี
4
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5
การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี
8
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 10
ตัวชี้วัดที่ 11
ตัวชี้วัดที่ 12

ตัวชี้วัด
การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค
เด็กได้รับการดูแลและมีพฒ
ั นาการที่เหมาะสม
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คกุ คามสุขภาวะ
ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการ
ตามสิทธิ
คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
คน
คน
คน
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หมวดที่ 2
ลาดับ
ตัวชี้วัดที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 14
ตัวชี้วัดที่ 15
ตัวชี้วัดที่ 16
ตัวชี้วัดที่ 17
ตัวชี้วัดที่ 18
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 21

มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติ
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ

หน่วยนับ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 23
ตัวชี้วัดที่ 24
ตัวชี้วัดที่ 25
ตัวชี้วัดที่ 26

ตัวชี้วัด
เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รบั การฝึกอบรมด้านอาชีพ
คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาทีส่ าม และคิด
เลขอย่างง่ายได้
เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน

หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัดที่ 27
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30

ตัวชี้วัด
คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้
คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

หน่วยนับ
คน
คน
บาท
ครัวเรือน

หมวดที่ 5 การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัดที่ 31
ตัวชี้วัดที่ 32
ตัวชี้วัดที่ 33

ตัวชี้วัด
เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัติอื่นครบ
ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จากภาครัฐ
และหรือชุมชน ภาคเอกชน

หน่วยนับ
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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ลาดับ
ตัวชี้วัดที่ 34
ตัวชี้วัดที่ 35
ตัวชี้วัดที่ 36
ตัวชี้วัดที่ 37
ตัวชี้วัดที่ 38

ตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ครอบครัวมีความอบอุ่น
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น

หน่วยนับ
คน
คน
ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน

กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่
1
คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)
โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน และมีผู้แทน
กระทรวง/หน่วยงานต่างๆ เป็น
กรรมการ และมีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ

2

1

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมายเป็น
ประธาน และมีผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเป็น
กรรมการ และให้ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเป็น
เลขานุการ

ข้อเสนอกระบวนการ

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา1

1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวด
2. ระดมความคิดความคาดหวังและตัวชี้วัด
ของแต่ละกระทรวง / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวิธีการควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
5. แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด
2. ออกแบบวิธีการควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในจังหวัด
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. แต่งตั้งคณะคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ

กรมการพัฒนา
ชุมชน

กันยายน

สานักงานพัฒนา ตุลาคม
ชุมชนจังหวัด

เป็นข้อมูลทีต่ ้องดำเนินกำรจัดเก็บทุกปี

13
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ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่
3
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
โดยมีนายอาเภอ เป็นประธาน
และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ระดับอาเภอเป็นกรรมการ ทั้งนี้
อาจจะให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น
ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เป็นเลขานุการ

4

5

ข้อเสนอกระบวนการ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับอาเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
2. ออกแบบวิธีการควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในอาเภอ
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับตาบล
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับตาบล
2. แต่งตั้งคณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน
3. ออกแบบวิธีการควบคุมและการบูรณา
การการจัดเก็บข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในตาบล
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล
โดยมี นายกเทศมนตรี /นายก
องค์องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นประธาน และมี
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน
ตาบลเป็นกรรมการ ทั้งนี้อาจจะ
แต่งตั้ง ผู้แทนจากคณะผูจ้ ัดเก็บ
ข้อมูลระดับครัวเรือนร่วมเป็น
กรรมการด้วย และให้พัฒนากร
ประจาตาบลและนักพัฒนา
ชุมชนของ อปท.เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะทางาน
คณะผูจ้ ัดเก็บข้อมูลระดับ
การได้รับความรู้ความเข้าใจ
ครัวเรือน
1. ทาความเข้าใจแบบสอบถามทุกข้อ
โดย พิจารณาความเหมาะสมใน
อย่างละเอียด
แต่ละพื้นที่ ทั้งนี้อาจจะ
2. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แบบสอบถาม เทคนิคและทักษะที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
สาคัญในการจัดเก็บข้อมูล โดย
ตาบล (ส.อบต.) สมาชิกสภา
วิทยากรทีม่ ีความรู้และความ
เทศบาล (สท.) อสม. อพม.
เชี่ยวชาญ
กรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้ม/
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
โซน เป็นต้น โดยให้ประธาน
เกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของ

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา1

สานักงานพัฒนา พฤศจิกายน
ชุมชนอาเภอ

พัฒนากรประจา พฤศจิกายน
ตาบลและ
–
องค์กรปกครอง กุมภาพันธ์
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

ข้อเสนอกระบวนการ

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบลเป็นผู้แต่งตั้ง

จปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและกาหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
4. ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. เป็นเรื่องของกระบวนการ
เรียนรู้ของคนในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้วถิ ี
ชีวิตของตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการสารวจ
ตนเองว่าได้รับสิทธิสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ ของรัฐหรือไม่ ซึ่งผู้จัดเก็บ
ควรเป็นผู้ทมี่ ีความใกล้ชิดกับชุมชน
หรือผู้นาหมู่บ้าน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มี
ความเป็นจริงมากที่สุด และเข้าใจ
ในบริบทของชุมชนตนเองมากที่สุด
การออกแบบวิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
1. แบ่งการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละคน
ให้เหมาะสมกับจานวนครัวเรือนที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การเก็บข้อมูล
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. การกาหนดแรงจูงใจเพิ่มเติมในการ
จัดเก็บข้อมูล นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล
3. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อาจจะเป็น
แบบผสมผสานระหว่างแบบ
ออนไลน์ผ่านเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์และสมุดคู่มือการ
จัดเก็บแบบเดิม ตามความ
เหมาะสมของบริบทพื้นที่
การจัดเก็บข้อมูล
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ข้อมูล จากหัวหน้าครัวเรือน หรือ
บุคคลในครัวเรือนที่สามารถให้
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ต้องขอ
อนุญาตก่อนทุกครั้ง และอาจจะ
เชิญชวนสมาชิกในครัวเรือนร่วมรับ
ฟังและให้ข้อมูลประกอบด้วย เพื่อ

6

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

7

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา1

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

8

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

9

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

10

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

11

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล

ข้อเสนอกระบวนการ
ความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น
2. หลังจากการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกข้อ
ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้หัวหน้า
ครัวเรือนหรือสมาชิกที่ให้ข้อมูลลง
รายชื่อรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล
บันทึกและประมวลข้อมูล
1. การบันทึกข้อมูล ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
และผู้ให้ข้อมูล ช่วยกันสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน ว่าผ่าน
เกณฑ์และไม่ผา่ นเกณฑ์ในเรื่อง
ใดบ้าง
2. มอบหมายให้ผู้นาครอบครัวหรือ
สมาชิกในครอบครัวเพื่อรับทราบ
และผลการจัดเก็บข้อมูลของ
ครัวเรือนตนเองและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือน
ต่อไป
ตรวจทานข้อมูล
1. สอบทานข้อมูลที่ถูกต้องและ
เข้มงวด ทั้งนี้อาจจะผูกพันธ์กับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. จัดให้มีระบบพี่เลีย้ งในการ
ตรวจทานข้อมูล
นาเสนอข้อมูลระดับตาบล
1. ประชุมคณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือนเพื่อนาเสนอข้อมูลและ
เตรียมนาเสนอให้คณะทางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับ
ตาบลรับรอง
2. ร่วมกันสรุปและถอดบทเรียนการ
จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูล จปฐ.ประจาปี
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับตาบล

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา1

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ

16
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ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

12

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ

13

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

14

คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)

ข้อเสนอกระบวนการ

กลไกสนับสนุน

3. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตาบล
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ในระดับตาบล
5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับตาบล
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูล จปฐ.ประจาปี
ระดับอาเภอ
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
อาเภอ
3. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับอาเภอ
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูล จปฐ.ประจาปี
ระดับจังหวัด
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
จังหวัด
3. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับจังหวัด
1. ให้ความคิดเห็นและรับรองข้อมูล จปฐ.
2. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไทยประจาปี
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลา1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ

สานักงานพัฒนา มีนาคม
ชุมชนจังหวัด

กรมการพัฒนา
ชุมชน

เมษายน
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เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับกระทรวง
ลาดับ

ตัวชี้วัด

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การฝากครรภ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม
ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
ตัวชี้วัดที่ 5 เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่
เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 6 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเอง
เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่ 9 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที
ตัวชี้วัดที่ 10 ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 11 คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/
สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่
ใช้บริการตามสิทธิ
ตัวชี้วัดที่ 12 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและ
ได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทีถ่ ูก
สุขลักษณะ

-

ตัวชี้วัดที่ 15 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

-

ตัวชี้วัดที่ 16 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบตั ิ

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
- กระทรวงเกษตรและ
และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์
- กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย (ปภ.)
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัดที่ 17 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 18 ครัวเรือนมีนาส
้ าหรับบริโภคและ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อุปโภคเพียงพอตลอดปี
และสิ่งแวดล้อม
- สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 19 ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการ
ไฟฟ้า
ตัวชี้วัดที่ 20 ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ตัวชี้วัดที่ 21 ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่ง
- กระทรวงคมนาคม
สาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 22 เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี มีการเรียนรู้และ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 23 เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รับการศึกษา - กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคบังคับ 9 ปี
ตัวชี้วัดที่ 24 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 - กระทรวงศึกษาธิการ
และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงคมนาคม
- หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงมหาดไทย (สถ.)
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
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ลาดับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
- กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัด

ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 25 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียน
- กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่
สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
ตัวชี้วัดที่ 26 เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
เรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
- กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 27 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและ
รายได้
ตัวชี้วัดที่ 28 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและ
รายได้

ตัวชี้วัดที่ 29 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

- กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง

- กระทรวงแรงงาน

-

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
- หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
-

กระทรวงมหาดไทย (พช.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
- กระทรวงมหาดไทย (พช.)
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
หมวดที่ 5 การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 31 เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัวเรือนมี
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท
ความมั่นคงของมนุษย์
ต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจาก
- กระทรวงการคลัง
ภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 32 ครัวเรือนที่มรี ายได้ไม่เกิน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมี
ความมั่นคงของมนุษย์
คุณสมบัติอื่นครบตามเกณฑ์บัตร
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ

-

กระทรวงมหาดไทย
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ตัวชี้วัดที่ 33

ตัวชี้วัดที่ 34
ตัวชี้วัดที่ 35
ตัวชี้วัดที่ 36

ตัวชี้วัด
สวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการ
จากรัฐ
ครัวเรือนได้รับการคุม้ ครองตาม
ระบบและมาตรการคุ้มครองทาง
สังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน
ภาคเอกชน
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ครอบครัวมีความอบอุ่น

ตัวชี้วัดที่ 37 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 38 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
หรือท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข

-

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์

-

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

-

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ

-

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหาดไทย (พช.)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงศึกษาธิการ

-

ประเด็นพิจารณา ขอให้คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมของเครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)
2. กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
3. เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับกระทรวง
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4.2 พิจารณาเห็นชอบร่างเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล กชช. 2ค
ผลจากการออกแบบเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล กชช. 2ค แนวทางควบคุมคุณภาพการ
จัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการรายงานด้วยระบบสารสนเทศที่รองรับความต้องการของทุกภาคส่วน และในครั้งนี้
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สานักงานศูนย์ วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้
ดาเนินการวิเคราะห์ประมวลผลจากการสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้เครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล กชช. 2ค
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (ส่วนภูมิภาค) จานวน 8 จังหวัด กระจายตามภูมิภาค รวมทั้งการ
วิเคราะห์ประมวลผลจากการสอบถามความคิดเห็นคณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
จั ด ท าแบบสอบถามและเกณฑ์ ชี้ วั ด ข้ อ มู ล จปฐ (รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท้ า ยหมายเลข 3) โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สาหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
จากการศึกษาและปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ที่จะนามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) มี 7 หมวด 44 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน / ชุมชน
ข้อที่ 1
ข้อมูลด้านประชากร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1
ถนน
ตัวชี้วัดที่ 2
น้าดื่ม
ตัวชี้วัดที่ 3
น้าใช้
ตัวชี้วัดที่ 4
น้าเพื่อการเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 5
ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
ตัวชี้วัดที่ 6
การมีที่ดินทากิน
ตัวชี้วัดที่ 7
การติดต่อสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 9
สิ่งอานวยความสะดวกคนพิการและผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 10
พืน้ ที่สาธารณะสีเขียวและพื้นที่สาธารณะประโยชน์
หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 11
การมีงานทา
ตัวชี้วัดที่ 12
การทางานในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดที่ 13
ร้านอาหารและร้านค้า
ตัวชี้วัดที่ 14
ผลผลิตจากการทานา
ตัวชี้วัดที่ 15
ผลผลิตจากการทาไร่
ตัวชี้วัดที่ 16
ผลผลิตจากการทาสวน

22
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 17
ปศุสัตว์และการประมง
ตัวชี้วัดที่ 18
ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ
ตัวชี้วัดที่ 19
การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 20
การท่องเที่ยว
หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 21
การป้องกันโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดที่ 22
การได้รับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 23
อนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดที่ 24
สุขภาวะคนพิการและผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 25
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26
ความปลอดภัยในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 27
การกีฬาและการออกกาลังกาย
หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 28
การให้บริการด้านการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 29
ความรอบรู้
ตัวชี้วัดที่ 30
การได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 31
โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของคนพิการ
หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 32
การรวมกลุ่มของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 33
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 34
ความปลอดภัยของหมู่บ้าน / ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 35
ศาสนสถาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และภูมิปญ
ั ญาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 36
การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 37
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 38
คุณภาพดิน
ตัวชี้วัดที่ 39
คุณภาพน้า
ตัวชี้วัดที่ 40
การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 41
การจัดการมลพิษ
หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 42
ความปลอดภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดที่ 43
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 44
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
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กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ข้อเสนอกระบวนการ
ที่
1
คณะกรรมการอานวยการงาน
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
ประชาชน (พชช.)
ในแต่ละหมวด
โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. ระดมความคิดความคาดหวังและ
เป็นประธาน และมีผู้แทน
ตัวชี้วัดของแต่ละกระทรวง /
กระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ เป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ และมีกรมการพัฒนา 3. ออกแบบวิธีการควบคุมและบูรณาการ
ชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
5. แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
2
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
โดยมีผู้ว่าราชการ หรือ รองผู้ว่า
ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ราชการที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย
ระดับจังหวัด
เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
2. ออกแบบวิธีการควบคุมและบูรณาการ
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเป็น
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
กรรมการ และให้ สานักงาน
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
พัฒนาชุมชนจังหวัดเป็น
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
เลขานุการ
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. แต่งตั้งคณะคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
3
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายอาเภอ เป็นประธาน
ระดับอาเภอและองค์กรปกครองส่วน
และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง
ท้องถิ่นในอาเภอ
ๆ ระดับอาเภอเป็นกรรมการ
2. ออกแบบวิธีการควบคุมและบูรณาการ
ทั้งนี้อาจจะให้ผู้บริหารองค์กร
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
2

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา2

กรมการพัฒนา
ชุมชน

กันยายน

สานักงานพัฒนา ตุลาคม
ชุมชนจังหวัด

สานักงานพัฒนา พฤศจิกายน
ชุมชนอาเภอ

เป็นข้อมูลที่ต้องดาเนินการจัดเก็บทุก 2 ปี
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ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ข้อเสนอกระบวนการ
ที่
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วม
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
เป็นกรรมการด้วย และให้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชน เป็น
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
เลขานุการ
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับตาบล
4
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลฯ ระดับตาบล
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
โดยมี นายกเทศมนตรี /นายก
ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์องค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับตาบล
หรือ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
2. แต่งตั้งคณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ท้องถิ่นเป็นประธาน และมี
ครัวเรือน
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
3. ออกแบบวิธีการควบคุมและการบูรณา
ตาบลเป็นกรรมการ ทั้งนี้อาจจะ
การการจัดเก็บข้อมูลและการใช้
แต่งตั้ง ผู้แทนจากคณะผูจ้ ัดเก็บ
ประโยชน์ข้อมูล กชช.2ค. ร่วมกัน
ข้อมูลระดับครัวเรือนร่วมเป็น
ระหว่างหน่วยงานในตาบล
กรรมการด้วย และให้พัฒนากร 4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ประจาตาบลและนักพัฒนา
ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของ
ชุมชนของ อปท.เป็นเลขานุการ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
และผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะทางาน
5
คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
การได้รับความรู้ความเข้าใจ
หมู่บ้าน
1. ทาความเข้าใจแบบสอบถามทุกข้อ
โดย พิจารณาความเหมาะสมใน
อย่างละเอียด
แต่ละพื้นที่ ทั้งนี้อาจจะ
2. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แบบสอบถาม เทคนิคและทักษะที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
สาคัญในการจัดเก็บข้อมูล โดยวิทยากร
ตาบล (ส.อบต.) สมาชิกสภา
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เทศบาล (สท.) อสม. อพม.
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
กรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้ม/
เกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของ ข้อมูล
โซน เป็นต้น โดยให้ประธาน
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
เพื่อให้ได้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการ
ข้อมูลฯ ระดับตาบลเป็นผู้แต่งตั้ง
พัฒนาและกาหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา2

พัฒนากรประจา พฤศจิกายน
ตาบลและ
–
องค์กรปกครอง กุมภาพันธ์
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
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ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่

6

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

7

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

8

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

9

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

10

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

ข้อเสนอกระบวนการ
เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของ
คนในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ตนเอง และในขณะเดียวกันก็เป็นการ
สารวจตนเองว่าได้รับสิทธิสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของรัฐหรือไม่ ซึ่งผู้จดั เก็บ
ควรเป็นผู้ทมี่ ีความใกล้ชิดกับชุมชน
หรือผู้นาหมู่บ้าน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มี
ความเป็นจริงมากที่สุด และเข้าใจใน
บริบทของชุมชนตนเองมากที่สุด
การออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ่ ้าน
(กชช.2ค) ตามความเหมาะสมของ
บริบทพื้นที่
การจัดเก็บข้อมูล
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
หรือสนทนากลุม่ กับผู้นาชุมชน และ
อาจจะเชิญชวนสมาชิกในชุมชนร่วมรับ
ฟังและให้ข้อมูลประกอบด้วย เพื่อ
ความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น
2. หลังจากการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกข้อครบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้นาชุมชนลง
รายชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บันทึกและประมวลข้อมูล
1. การบันทึกข้อมูล ผูจ้ ัดเก็บข้อมูลและ
ผู้ให้ข้อมูล ว่าผ่านเกณฑ์และไม่ผ่าน
เกณฑ์ในเรื่องใดบ้าง
2. มอบหมายให้ผู้นาชุมชนเพื่อรับทราบ
และผลการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน
ตนเองและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของสมาชิก
ในครัวเรือนต่อไป
ตรวจทานข้อมูล
1. สอบทานข้อมูลที่ถูกต้องและเข้มงวด
ทั้งนี้อาจจะผูกพันธ์กับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
นาเสนอข้อมูลระดับตาบล

กลไกสนับสนุน

ระยะเวลา2

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พัฒนากรประจา
ตาบลและ

26
เอกสารการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่

11

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล

12

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ

13

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

ข้อเสนอกระบวนการ

กลไกสนับสนุน

1. ประชุมคณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือนเพื่อนาเสนอข้อมูลและเตรียม
นาเสนอให้คณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบลรับรอง
2. ร่วมกันสรุปและถอดบทเรียนการ
จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
ตาบล
3. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
ชนบทไทยระดับตาบล
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ในระดับตาบล
5. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับตาบล
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี ระดับ
อาเภอ
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
อาเภอ
3. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
ชนบทไทยระดับอาเภอ
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
5. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทไทย
ในตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับอาเภอ
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี ระดับ
จังหวัด
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
จังหวัด
3. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
ชนบทไทยระดับจังหวัด
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
5. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทไทย
ในตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับจังหวัด

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลา2

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ

สานักงานพัฒนา มีนาคม
ชุมชนจังหวัด
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ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่
14
คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)

ข้อเสนอกระบวนการ
1.
2.
3.
4.

กลไกสนับสนุน

ให้ความคิดเห็นและรับรองข้อมูล
กรมการพัฒนา
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ชุมชน
จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
ชนบทไทยประจาปี
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทไทย
ในตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์

ระยะเวลา2
เมษายน

เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับกระทรวง
ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน / ชุมชน
ข้อที่ 1
ข้อมูลด้านประชากร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. 2ค) 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 ถนน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 น้าดื่ม
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 3

น้าใช้

กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วดั ที่ 4

น้าเพื่อการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัดที่ 5

ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงใน
การหุงต้ม
การมีที่ดินทากิน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 6

หน่วยงานร่วม

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก

ตัวชี้วัดที่ 7

การติดต่อสื่อสาร

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัดที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กระทรวงมหาดไทย

สิ่งอานวยความสะดวก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
คนพิการและผูส้ ูงอายุ มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 10 พื้นที่สาธารณะสีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
และพื้นที่สาธารณะ
สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์
หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 11 การมีงานทา
กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานร่วม
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 9

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 14 ผลผลิตจากการทานา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 15 ผลผลิตจากการทาไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 16 ผลผลิตจากการทาสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 17 ปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 12 การทางานในสถาน
ประกอบการ

กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้านอาหารและร้านค้า กระทรวงพาณิชย์
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 18 ผลผลิตจากการทา
เกษตรอื่น ๆ
ตัวชี้วัดที่ 19 การประกอบ
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 20 การท่องเที่ยว

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานร่วม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 21 การป้องกันโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 22 การได้รับบริการและ กระทรวงสาธารณสุข
ดูแลสุขภาพอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 23 อนามัยแม่และเด็ก
กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 24 สุขภาวะคนพิการและ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 25 อนามัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 26 ความปลอดภัยในการ กระทรวงแรงงาน
ทางาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่ 27 การกีฬาและการออก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กาลังกาย
หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 28 การให้บริการด้าน
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 29 ความรอบรู้
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 30 การได้รับการฝึกอบรม กระทรวงแรงงาน
ด้านต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โอกาสเข้าถึงระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาของคนพิการ
หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 32 การรวมกลุ่มของ
กระทรวงมหาดไทย
ประชาชน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก

ตัวชี้วัดที่ 33 การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 34 ความปลอดภัยของ
หมู่บ้าน / ชุมชน

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 35 ศาสนสถาน ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน
และภูมิปัญญาชุมชน

กระทรวงวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 36 การได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 37 การใช้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และดูแลสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 38 คุณภาพดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวชี้วัดที่ 39 คุณภาพน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 40 การจัดการสภาพ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 41 การจัดการมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 42 ความปลอดภัยจากยา สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
เสพติด
ปราบปรามยาเสพติด

หน่วยงานร่วม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก

ตัวชี้วัดที่ 43 ความปลอดภัยจากภัย กระทรวงมหาดไทย
พิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 44 ความปลอดภัยจาก
ความเสีย่ งในชุมชน

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วม
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นพิจารณา ขอให้คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมของเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล กชช. 2ค ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)
2. กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
3. เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2คระดับกระทรวง
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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4.3 พิจารณาเห็นชอบร่างเกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน เรื่องรายได้
(กาหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่า)
การกาหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่า มีความเป็นมาตั้งแต่แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) คณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้กาหนดเกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน
เรื่องรายได้ ต่อมาในแต่ละแผนฯ มีการกาหนดเกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานเรื่องรายได้ แตกต่างกันออกไป ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537-2539)

ฐานคิด

คานวณจากค่าใช้จ่ายเพื่ อการอุปโภคบริโ ภค จานวน
14,464 บาทต่อคนต่อปี และปรับเป็น 15,000 บาท
โดยใช้ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) คานวณจากการน ารายได้ ขั้น ต่าจากแผนฯ ฉบั บ ที่ 7
จานวน 15,000 บาท แล้วคูณด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ ย
ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี ได้ 19,144 บาท และปรั บ เป็ น
20,000 บาท
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไม่มั่นคงและขาด
เสถียรภาพ ยังคงใช้ รายได้ขั้น ต่าจากแผนฯ ฉบับที่ 8
จานวน 20,000 บาท
ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554) คานวณจากการน ารายได้ ขั้น ต่ าช่ ว งแผนฯ ฉบั บ ที่ 8
ก่อนปรับเป็นตัวเลขเป็น 20,000 บาท คือ 19,144
บาท คูณ ด้ ว ยอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เฉลี่ ย ร้ อยละ 2.94 ต่ อปี
จ านวน 5 ปี จะได้ 22,129 บาท และปรั บ เป็ น
23,000 บาท
ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) คานวณโดยคิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของ
กลุ่มอาชีพที่มีรายจ่ายต่าสุด คือ อาชีพประมง ป่าไม้ ล่า
สั ต ว์ หาของป่ า บริ ก ารทางการเกษตร เป็ น จ านวน
22,607 บาทต่อคนต่อปี คูณด้วยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ
2.98 ต่อปีจานวน 5 ปี จะได้ 30,816 บาท และปรับ
เป็น 30,000 บาท
ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) คานวณโดยคิดจากเส้นใกล้ จน ตามแนวทางของ UN
และ World bank โดยใช้ตัวเลขเส้นความยากจนคูณ
ด้วย 1.25 เท่า ซี่งตัวเลขเส้นความยากจน ณ ครั้งนั้น
31,764 บ า ท คู ณ ด้ ว ย 1.25 จ ะ อยู่ ที่ ป ระมาณ
39,705 บาทต่ อ ปี ทั้ ง นี้ ป รั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เป็นไปได้เป็น 38,000 บาท

รายได้ขั้นต่า(บาท)
/ต่อคน /ต่อปี
15,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
23,000 บาท

30,000 บาท

38,000 บาท
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สาหรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่าทีใ่ ช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2565 - 2569) นั้น มีรูปแบบได้เสนอให้คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ดังนี้
รูปแบบ

ฐานคิด

รูปแบบที่ 1

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และผลกระทบจากโรคระบาดใหม่
ทาให้เกิดไม่มั่นคงและขาดเสถียรภาพในประเทศ ยังคงใช้ รายได้ขั้น
ต่าจากแผนฯ ฉบับที่ 12 จานวน 38,000 บาท
โดย หากพิจารณารายได้น้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อครัวเรือน
ต่อปี มีจานวนครัวเรือนและจานวนคน ดังนี้
ปี
จานวนครัวเรือน
จานวนคน
ปี 2560
126,102
429,144
ปี 2561
44,206
142,999
ปี 2562
30,775
96,014
คานวณโดยคิดจากเส้นใกล้จน ตามแนวทางของ UN และ World
bank โดยใช้ตัวเลขเส้นความยากจนคูณด้วย 1.25 เท่า ซึ่ง ตัวเลข
เส้ น ความยากจนปั จ จุ บั น 33,156 บาท (2,763 บาทต่ อคนต่ อ
เดือน จานวน 1 ปี) คูณด้วย 1.25 จะอยู่ที่ประมาณ 41,445 บาท
ต่อปี ทั้งนี้ปรับเป็น 40,000 บาท
โดย หากพิจารณารายได้น้อยกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อครัวเรือน
ต่อปี มีจานวนครัวเรือนและจานวนคน ดังนี้
ปี
จานวนครัวเรือน
จานวนคน
ปี 2560
1,039,423
4,071,743
ปี 2561
746,349
2,929,066
ปี 2562
627,483
2,471,449
อื่น ๆ ถ้ามี

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รายได้ขั้นต่า(บาท)
/ต่อคน /ต่อปี
38,000 บาท

40,000 บาท

นาเรียนทั้ง 3 รูปแบบให้คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
พิจารณา
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี 2565-2569
ภายใต้โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ปี 2565-2569

ภายใต้โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

เสนอ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดย
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มิถุนายน 2564

เอกสารสาหรับการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (พชช.)
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(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565-2569
ภายใต้โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด
อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแก้ว
นางสาวกัญญารัตน์ สุโกพันธ์
นางสาววิปัศยา โพธิบุตร

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสนอ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

มิถุนายน พ.ศ.2564
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คานา
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเครื่องชี้วัดการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ส าหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยได้ ก าหนดห้ ว งเวลาในการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งชี้ วั ด และ
แบบสอบถามเป็นประจาทุก 5 ปี เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ดาเนินได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2565 2569) ดังนั้น ห้วงเวลาดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและแบบสอบถามชุดใหม่สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยกรอบแนวคิดในการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ดังกล่าว คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) มีมติเห็นชอบ ให้
ดาเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด้วยความสาคัญดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทาโครงการจัดทาเครื่องชี้วัดคู่มือการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2565 - 2569) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบเครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและข้อคาถามสาหรับการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางควบคุมคุณภาพการจัด เก็บข้อมูล
และรูปแบบการรายงานด้วยระบบสารสนเทศที่รองรับความต้องการของทุกภาคส่วน และในครั้งนี้ กรมการพัฒนา
ชุมชน ได้มอบหมายให้สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินโครงการดังกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) รวมทั้ง
พัฒนารูปแบบควบคุมคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เป็นไปตามหลักวิชาการและมีความสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน และรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน นั้น
(ร่าง) คู่ มือการจั ด เก็ บข้ อมูล ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565-2569 ฉบับเป็นส่ ว นหนึ่ง
โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. 2ค) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่งข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565-2569 ประกอบด้วย 5 หมวด 38 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดความเป็นมาและ
หลักการของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน การตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งกลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บ
เพื่อให้ได้รูปแบบการควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไปตามหลักวิชาการ และมีความสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
ต่อไป
คณะผู้วิจัย
มิถุนายน 2564
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ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (ปี 2565-2569)

1. ความหมายข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็น
พื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ ว่า คนควรจะมี
คุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของเครื่องชี้วัด ว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ากว่าระดับไหนในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2. หลักการของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
2.1 ใช้เครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่า
บรรลุตามเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่
2.2 ส่ ง เสริมให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการความจาเป็นพื้นฐาน
นับตั้งแต่การกาหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา
2.3 ใช้ข้ อมูล ความจาเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลื อกโครงการ กิ จ กรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
“เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐานโดยมีเครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือ”
4. แนวคิดและความเป็นมาของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ข้ อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ไ ด้มี ก ารจัดเก็ บโดยประชาชน ด้ว ยความสนับสนุนของ
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาให้
ทราบว่าแต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบลมีปัญหาอะไร และเมื่อทราบแล้วส่วนใดสามารถ
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แก้ปัญหาเองได้ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน ก็ต้องช่วยกันดาเนินการแก้ไข ส่วน
ใดที่ไม่สามารถดาเนินการได้เองก็ให้ขอรับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ส่วนราชการในภูมิภาค (อาเภอ
,จังหวัด) ส่วนราชการส่วนกลาง (กรม,กระทรวง) หรือในระดับรัฐบาลต่อไป
ปี 2525 แนวความคิ ด เกิ ด ขึ้ นครั้ง แรก ส านัก คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่งชาติได้กาหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกาหนดเป็นเครื่องชี้วัด
ความจาเป็นพื้นฐานของคนไทย ซึ่งได้ข้อสรุปว่า “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจาเป็น
พื้นฐานทุกตัวชี้วัด”
ปี 2528 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2528 ให้มีการดาเนินการ
โครงการปีรณรงค์คุณภาพชีวิตและประกาศให้เป็น “ปีรนณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ (ปรช.) ” ( 20
สิงหาคม 2528 - 31 ธันวาคม 2530) โดยใช้เครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือที่
ใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยว่าอย่างน้อยคนไทยควรมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรมีระดับไหนในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ปี 2531 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มอบโครงการปี ร ณรงค์ ใ ห้ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพั ฒนาชุม ชนเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินงานต่อ ภายใต้ชื่องานว่า “งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)”
ปี 2533 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานเป็นประจ าทุกปี และมีการปรับปรุงตัวชี้วัด ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่งชาติ
ปี 2555 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 - พ.ศ.
2559) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด
ปี 2560 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - พ.ศ.
2564) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด
ปี 2565 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2565 - พ.ศ.
2569) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 38 ตัวชี้วัด
5. การกาหนดเครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) บริหารการจัดเก็บโดยคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) โดยมีประธานคณะกรรมการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง นี้ทุก ๆ 5 ปีค ณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชน (พชช.) จะ
แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องชี้
วัดความจาเป็นพื้นฐานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ก าหนดขึ้นใหม่ คณะทางาน
6

ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะร่วมกัน
กาหนด เครื่องชี้วัด ตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน และหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานที่
ต้องรับผิดชอบนาผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ประโยชน์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
6.1 ประชาชนจะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของตนเอง และครัวเรือน ซึ่งจะทาให้
สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และความปลอดภัย
ของสมาชิกในครัวเรือน เป็นต้น
6.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทันท่วงที เมื่อได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ เพราะได้ให้
ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ
6.3 ชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กร หรือกลุ่มภายในหมู่บ้าน/ ชุมชน จะได้ทราบและมี
ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อจะได้นาไปใช้ใน
การวางแผน การกาหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์
คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ตลอดจนภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อ
นาไปใช้กาหนดนโยบาย วางแผนปฏิ บัติการ กาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
6.5 ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง สามารถ
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ทั้งเขตชนบทหรือเขตเมือง ทั้งในกรณี
ปกติและกรณีเร่งด่วน
6.6 ภาคเอกชนสามารถนาข้อมูลในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนขึ้นไป นาไปใช้ในการตัดสินใจ
และวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง
7. เครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
( พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)
เครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) มี 5 หมวด 38 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1
สุขภาพ
มี
12
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2
มาตรฐานความเป็นอยู่
มี
9
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3
การศึกษา
มี
5
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4
เศรษฐกิจ
มี
4
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5
การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี
8
ตัวชี้วัด
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หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
ตัวชี้วัดที่ 5 เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 6 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่ 9 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
ตัวชี้วัดที่ 10 ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 11 คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้
บริการตามสิทธิ
ตัวชี้วัดที่ 12 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2
มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ
ตัวชี้วัดที่ 15 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ตัวชี้วัดที่ 16 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 17 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 18 ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
ตัวชี้วัดที่ 19 ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
ตัวชี้วัดที่ 20 ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัดที่ 21 ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 22 เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
8

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
คน
คน
คน
หน่วยนับ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
หน่วยนับ
คน

ตัวชี้วัดที่ 23
ตัวชี้วัดที่ 24

เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่
ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 25 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม
และคิดเลขอย่างง่ายได้
ตัวชี้วัดที่ 26 เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 27 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้
ตัวชี้วัดที่ 28 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
ตัวชี้วัดที่ 29 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 31 เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 32 ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัติอื่น
ครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
ตัวชี้วัดที่ 33 ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จาก
ภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 34 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 35 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 36 ครอบครัวมีความอบอุ่น
ตัวชี้วัดที่ 37 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 38 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น
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คน
คน
คน
คน
หน่วยนับ
คน
คน
บาท
ครัวเรือน
หน่วยนับ
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
คน
ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน

8. กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
กลไกสนับสนุน/เลขานุการ

คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (พชช.)
ระดับชาติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
: ประธานฯ

คณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดฯ

กรมการพัฒนาชุมชน

14

1

คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด
ผู้วา่ ฯ หรือ รองผูว้ ่า
: ประธานฯ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

2
ระดับอาเภอ
นายอาเภอ
: ประธานฯ

13
สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ

คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ

3

ระดับตาบล
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
: ประธานฯ

12

คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบล

พัฒนากรประจาตาบลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11

4

คณะผู้จดั เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน

การได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ

5

6

นาเสนอข้อมูลระดับ
ตาบล

การออกแบบวิธกี าร
จัดเก็บข้อมูล

7

ตรวจทานข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล

10

บันทึกและประมวล
ข้อมูล

8

10

9

ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่
1
คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)
โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน และมีผู้แทน
กระทรวง/หน่วยงานต่างๆ เป็น
กรรมการ และมีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ

1

2

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมายเป็น
ประธาน และมีผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเป็น
กรรมการ และให้ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเป็น
เลขานุการ

3

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
โดยมีนายอาเภอ เป็นประธาน
และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ระดับอาเภอเป็นกรรมการ ทัง้ นี้
อาจจะให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกท้องถิน่
ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้

ข้อเสนอกระบวนการ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวด
2. ระดมความคิดความคาดหวังและตัวชี้วัด
ของแต่ละกระทรวง / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
5. แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด
2. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในจังหวัด
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. แต่งตั้งคณะคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับอาเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในอาเภอ
2. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในอาเภอ

เป็นข้อมูลทีต่ ้องดาเนินการจัดเก็บทุกปี
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กลไกสนับสนุน ระยะเวลา1
กรมการพัฒนา
ชุมชน

กันยายน

สานักงานพัฒนา ตุลาคม
ชุมชนจังหวัด

สานักงานพัฒนา พฤศจิกายน
ชุมชนอาเภอ

ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เป็นเลขานุการ

4

5

ข้อเสนอกระบวนการ
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับตาบล
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
จปฐ. ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับตาบล
2. แต่งตั้งคณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน
3. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและการบูรณา
การการจัดเก็บข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในตาบล
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล
โดยมี นายกเทศมนตรี /นายก
องค์องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นประธาน และมี
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน
ตาบลเป็นกรรมการ ทัง้ นี้อาจจะ
แต่งตั้ง ผู้แทนจากคณะผู้จัดเก็บ
ข้อมูลระดับครัวเรือนร่วมเป็น
กรรมการด้วย และให้พัฒนากร
ประจาตาบลและนักพัฒนา
ชุมชนของ อปท.เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะทางาน
คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
การได้รับความรู้ความเข้าใจ
ครัวเรือน
1. ทาความเข้าใจแบบสอบถามทุกข้อ
โดย พิจารณาความเหมาะสมใน
อย่างละเอียด
แต่ละพืน้ ที่ ทัง้ นี้อาจจะ
2. อบรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แบบสอบถาม เทคนิคและทักษะที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
สาคัญในการจัดเก็บข้อมูล โดย
ตาบล (ส.อบต.) สมาชิกสภา
วิทยากรทีม่ ีความรู้และความ
เทศบาล (สท.) อสม. อพม.
เชี่ยวชาญ
กรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้ม/
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
โซน เป็นต้น โดยให้ประธาน
เกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของ
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
จปฐ. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็น
ข้อมูลฯ ระดับตาบลเป็นผู้
ประโยชน์ในการพัฒนาและกาหนด
แต่งตั้ง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
4. ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล
12
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พัฒนากรประจา พฤศจิกายน
ตาบลและ
–
องค์กรปกครอง กุมภาพันธ์
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

6

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

7

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

ข้อเสนอกระบวนการ
จปฐ. เป็นเรื่องของกระบวนการ
เรียนรู้ของคนในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้
วิถีชีวิตของตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการสารวจ
ตนเองว่าได้รับสิทธิสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ ของรัฐหรือไม่ ซึ่งผู้จัดเก็บ
ควรเป็นผู้ที่มคี วามใกล้ชิดกับชุมชน
หรือผู้นาหมู่บ้าน ซึ่งจะได้ข้อมูลทีม่ ี
ความเป็นจริงมากทีส่ ุด และเข้าใจ
ในบริบทของชุมชนตนเองมากที่สดุ
การออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. แบ่งการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละคน
ให้เหมาะสมกับจานวนครัวเรือนที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การเก็บข้อมูล
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
2. การกาหนดแรงจูงใจเพิ่มเติมในการ
จัดเก็บข้อมูล นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล
3. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อาจจะเป็น
แบบผสมผสานระหว่างแบบ
ออนไลน์ผ่านเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์และสมุดคู่มือการ
จัดเก็บแบบเดิม ตามความ
เหมาะสมของบริบทพืน้ ที่
การจัดเก็บข้อมูล
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ข้อมูล จากหัวหน้าครัวเรือน หรือ
บุคคลในครัวเรือนทีส่ ามารถให้
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทัง้ นี้ต้อง
ขออนุญาตก่อนทุกครัง้ และอาจจะ
เชิญชวนสมาชิกในครัวเรือนร่วมรับ
ฟังและให้ข้อมูลประกอบด้วย เพื่อ
ความสมบูรณ์และถูกต้องของ
ข้อมูลเพิ่มมากขึน้
2. หลังจากการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกข้อ
ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้หัวหน้า
13
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พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

8

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

9

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

10

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน

11

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล

ข้อเสนอกระบวนการ
ครัวเรือนหรือสมาชิกที่ให้ข้อมูลลง
รายชื่อรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล
บันทึกและประมวลข้อมูล
1. การบันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล
และผู้ให้ข้อมูล ช่วยกันสรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน ว่าผ่าน
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่อง
ใดบ้าง
2. มอบหมายให้ผนู้ าครอบครัวหรือ
สมาชิกในครอบครัวเพื่อรับทราบ
และผลการจัดเก็บข้อมูลของ
ครัวเรือนตนเองและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือน
ต่อไป
ตรวจทานข้อมูล
1. สอบทานข้อมูลที่ถกู ต้องและ
เข้มงวด ทั้งนี้อาจจะผูกพันธ์กับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการ
ตรวจทานข้อมูล
นาเสนอข้อมูลระดับตาบล
1. ประชุมคณะผูจ้ ัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือนเพื่อนาเสนอข้อมูลและ
เตรียมนาเสนอให้คณะทางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับ
ตาบลรับรอง
2. ร่วมกันสรุปและถอดบทเรียนการ
จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูล จปฐ.ประจาปี
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับตาบล
3. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตาบล
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พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

12

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ

13

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

14

คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)

ข้อเสนอกระบวนการ
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ในระดับตาบล
5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับตาบล
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูล จปฐ.ประจาปี
ระดับอาเภอ
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
อาเภอ
3. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับอาเภอ
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูล จปฐ.ประจาปี
ระดับจังหวัด
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
จังหวัด
3. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับจังหวัด
1. ให้ความคิดเห็นและรับรองข้อมูล จปฐ.
2. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไทยประจาปี
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์
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สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ

สานักงานพัฒนา มีนาคม
ชุมชนจังหวัด

กรมการพัฒนา
ชุมชน

เมษายน

9. เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับกระทรวง
ลาดับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม

ตัวชี้วดั

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั ที่ 1
การฝากครรภ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2
เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 3
เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ตัวชี้วัดที่ 4
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค
ตัวชี้วัดที่ 5
เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 6
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 7
ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีค่ ุกคามสุขภาวะ
ตัวชี้วัดที่ 8
ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่ 9
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
ตัวชี้วัดที่ 10
ตัวชี้วัดที่ 11
ตัวชี้วัดที่ 12

ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการ
ตามสิทธิ
คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

16

-

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
-

- กระทรวงสาธารณสุข

- สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง

ลาดับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม

ตัวชี้วดั

หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 13
ครัวเรือนมีความมัน่ คงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 14

ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถกู สุขลักษณะ

- กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 15

ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจากมลพิษ

ตัวชี้วัดที่ 16

ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยั อย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติ

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- สานักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงมหาดไทย (ปภ.)

ตัวชี้วัดที่ 17
ตัวชี้วัดที่ 18

ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี

- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงคมนาคม

ลาดับ

ตัวชี้วดั
-

ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20

ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต

-

ตัวชี้วัดที่ 21

ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ

-

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดที่ 22
เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี มีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
ตัวชี้วัดที่ 23
ตัวชี้วัดที่ 24

เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 และเด็กทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่
ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มงี านทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 25

คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาทีส่ าม และ
คิดเลขอย่างง่ายได้
เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทกั ษะการเรียนรู้ทจี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดที่ 26
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หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
สานักงานทรัพยากรน้า
- หน่วยบัญชาการทหาร
แห่งชาติ
พัฒนา
กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ - กระทรวงมหาดไทย
และสังคม
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

- กระทรวงมหาดไทย (สถ.)
-

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย

- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง

ลาดับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม

ตัวชี้วดั

หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วัดที่ 27
คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้

- กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัดที่ 28

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 29

รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

-

ตัวชี้วัดที่ 30

ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

-

หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดที่ 31
เด็กแรกเกิด - 6 ปีทคี่ รัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
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กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
- หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
-

กระทรวงมหาดไทย (พช.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย (พช.)
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ

-

กระทรวงมหาดไทย

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดที่ 32

ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคณ
ุ สมบัติอื่นครบ
ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ

ตัวชี้วัดที่ 33

ตัวชี้วัดที่ 34
ตัวชี้วัดที่ 35

ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จาก
ภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

-

ตัวชี้วัดที่ 36

ครอบครัวมีความอบอุ่น

ตัวชี้วัดที่ 37
ตัวชี้วัดที่ 38

คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิน่

-

-
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หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคม
- กระทรวงแรงงาน
และความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคม
- กระทรวงมหาดไทย
และความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคม
- กระทรวงวัฒนธรรม
และความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย (พช.)
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวง
- หน่วยบัญชาการทหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน(องค์การมหาชน)

10. คาอธิบายตัวชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
คณะผู้บริหารการจัดเก็บข้อมูลและผู้จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานทุกท่านจะต้องทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และความหมายของแต่
ละตัวชี้วัดให้ชัดเจน จึงจะสามารถดาเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภ าพซึ่ งความหมายและคาอธิบายเพิ่มเติมสาหรับตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน ปี 2565 – 2569 มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัดดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
ความหมายตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมี  ในช่ ว งเวลา 1 ปี ก่ อ นการสั ม ภาษณ์
คุณภาพ
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์และดูแล
ครรภ์จากบุคลากรสาธารณสุข ครบ 5 ครั้ง
การฝากครรภ์คุณภาพ

คาอธิบายเพิม่ เติม
 การฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มีความเสี่ยง
โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงจากสถานบริการสาธารณสุข พร้อมได้รับการให้ความรู้
ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามินฯลฯ
ตามสิทธิประโยชน์ และหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัด
จานวน 5 ครั้งดังนี้
การนัดครั้งที่ 1 เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12
สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 13 - < 20 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 20 - < 26 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 26 - < 32 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์
2. เด็กแรกเกิดมีนาหนั
้ ก  เด็กแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรงจะต้องมี  ปกติเด็กทารกที่มีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม อัตราการเกิดและมีชีวิตรอดจะสูงกว่าเด็ก
2,500 กรัม ขึ้นไป
น้าหนักตัวเมื่อแรกเกิด 2,500 กรัมขึ้นไป
ทารกที่มีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม นอกจากนี้ยังมีผลต่อการพัฒนาทางร่างกายและสมองของเด็ก
ทารกด้วย
 หากเด็กทารกที่เกิดเป็นฝาแฝดก็ให้ใช้เกณฑ์น้าหนักเดียวกันนี้ โดยไม่สามารถยกเว้นได้เพราะ
น้าหนักของเด็กแรกเกิดทุกคนเป็นน้าหนักเฉพาะตัวเด็กแรกเกิดแต่ละคน ดังนั้นเด็กแรกเกิดจึงต้องใช้
เกณฑ์น้าหนักมาตรฐานเดียวกันคือไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม
 เด็กคนใดที่มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ถือว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์”
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ตัวชี้วดั
ความหมายตัวชี้วดั
3. เด็กแรกเกิดได้กินนม  เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 6 เดื อ น ได้ กิ น นมแม่
แม่อย่างเดียวอย่างน้อย อย่างเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน อย่างน้อย 6
6 เดือนแรกติดต่อกัน
เดือนแรก โดยไม่ให้กินอาหารอย่างอื่นเลย
แม้แต่น้ากล้วยหรือข้าวบด

4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ครบตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค

 การได้รับวัคซีนครบตามชนิด จานวน
และช่ ว งอายุ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นตาราง
สร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรคจากสมุ ด บั น ทึ ก
สุขภาพดี (สมุดสีชมพู)
 สาหรับการประเมินเด็กอายุ 1 ปีถึง 2
ปีเต็ม ให้ประเมินเด็กที่เกิดในวัน/เดือน/ปี ที่
ส ารวจย้ อ นหลั ง 1 - 2 ปี ที่ ผ่ า นมา เช่ น
สารวจวันที่ 25 มกราคม 2565 เด็กอายุ 1
ปีถึง 2 ปีเต็ม คือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 25
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559
( ถ้าครัวเรือนไม่สามารถตอบคาถามได้ให้

คาอธิบายเพิม่ เติม
 กินนมแม่อย่างเดียว หมายถึง การให้เด็กกินเฉพาะนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ให้กินอย่าง
อื่นเลย แม้กระทั่งน้าเพราะนมแม่มีปริมาณน้าเพียงพอสาหรับทารก มีภูมิคุ้มกันโรคและคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตสาหรับทารก ถ้าให้ทารกดื่มน้าหรืออาหารอื่นร่วมด้วย
จะทาให้เด็กกินนมแม่ได้น้อยลง เด็กจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และนมแม่ยังมีสารป้องกันการเกิด
เชื้อราในปาก (ฝ้าในปาก) จึงไม่ควรดื่มน้าตามหลังกินนม (ที่ไม่ใช่นมแม่) กินกล้วยบด ข้าวบด หรือ
น้าข้าวก็ไม่ได้
กลุ่มเป้าหมายในการสารวจมี 2 กลุ่ม ดังนี้
1. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการเฝ้าระวังติดตามในการดื่มนมแม่
ติดต่อกันจนถึงวันที่สารวจ
2. เด็ ก ที่ มี อ ายุ 6 เดื อ นถึ ง 1 ปี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การวั ด ผลการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ต าม
มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของเด็กทารกต่อไป
 เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนทุกคน ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึง
วันที่สารวจ
 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปีทุกคน ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน
 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันครบ หมายถึง การได้รับวัคซีน
ครบตามจานวน ชนิด และช่วงอายุที่กาหนดไว้ในตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้
อายุ
วัคซีนที่ใช้
แรกเกิด • ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค • ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี (เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของ
1 เดือน
ไวรัสตับอักเสบบี)
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 • กินวัคซีน
2 เดือน
ป้องกันโรคโปลิโอ ครัง้ ที่ 1
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2 • กินวัคซีน
4 เดือน
ป้องกันโรคโปลิโอ ครัง้ ที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 1 ครั้ง
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ตัวชี้วดั

ความหมายตัวชี้วดั
ตรวจสอบจากทะเบี ย นของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข หรือ อสม.)

คาอธิบายเพิม่ เติม
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3 • กินวัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโอ ครัง้ ที่ 3
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครัง้ ที่ 1
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ครัง้ ที่ 1 และ 2 ห่างกัน 1
เดือน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อเป็น) ครั้งที่ 1
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครัง้ ที่ 4 • กินวัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอ ครัง้ ที่ 4
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ครัง้ ที่ 3 หรือ ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อเป็น) ครัง้ ที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครัง้ ที่ 5 • กินวัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอ ครัง้ ที่ 5
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (ตรวจสอบประวัติและให้ในรายที่
ได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์)

6 เดือน
9-12
เดือน

1 ปี

1 ปี 6
เดือน

2 ปี 6
เดือน

4 ปี
7 ปี
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5. เด็กได้รับการดูแล
และมีพัฒนาการที่
เหมาะสม

ความหมายตัวชี้วดั

 เด็ ก ใน 0-5 ปี ใ นครั ว เรื อ นได้ รั บ การ
ตรวจคั ด กรองพั ฒ นาการโดยใช้ คู่ มื อ
DSPM ผ่านครบ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเคลื่อนไหว
2. ด้ า น ก ารใ ช้ ก ล้ ามเ นื้ อมั ด เ ล็ กและ
สติปัญญา
3. ด้านการเข้าใจภาษา
4. ด้านการใช้ภาษา
5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

6. ครัวเรือนกินอาหาร  ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย กิ น อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
และได้มาตรฐาน
ปลอดภัย และได้มาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่อง
ดังต่อไปนี้
1 . ถ้ า กิ น อ า หา ร บ ร รจุ ส าเ ร็ จ ต้ อ ง มี
เครื่องหมาย อย. เช่น เกลือเสริมไอโอดีน

คาอธิบายเพิม่ เติม
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ตรวจสอบ
ประวัติและให้ในรายที่ได้รบั ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์)
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มี
แผลเป็น)
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก (ทุกคน)
12 ปี
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือ DSPM-Developmental Surveillance
and Promotion Manual หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ที่เป็นคู่มือ
เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและอสม. ใช้เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของลูกหลานอย่างใกล้ชิด หากสงสัย
ล่าช้าก็สามารถแก้ไขส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ตามคาแนะนาในคู่มือ DSPM นี้ได้ทันที มี 5
ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเคลื่อนไหว
2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
3. ด้านการเข้าใจภาษา
4. ด้านการใช้ภาษา
5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
 ถ้ากินอาหารตามข้อ (1) – (3) ต้องปฏิบัติให้ครบตามที่กาหนด (ถ้าไม่ได้กินให้ถือว่าปฏิบัติ)
 สาหรับข้อ (4) ทุกคนต้องปฏิบัติ
 ถ้าทุกคนในครัวเรือนปฏิบัติตามข้อ (4) และปฏิบัติตามข้อ (1) – (3) เฉพาะข้อที่กินก็ถือว่าปฏิบัติ
ครบทุกข้อ แต่ถ้าปฏิบัติไม่ครบทุกคนและหรือปฏิบัติไม่ครบทุกข้อก็ถือว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์”
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7. ครัวเรือนมีความรู้
และป้องกันตนเองเพื่อ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ

ความหมายตัวชี้วดั
น้าปลา น้าส้มสายชู อาหารกระป๋อง นม
อาหารกล่อง เป็นต้น
2. ถ้ า กิ น เนื้ อ สั ต ว์ ต้ อ งท าให้ สุ ก ด้ ว ยความ
ร้อน
3. ถ้ากินผักต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษหรือ
ได้ ท าการแช่ ด้ ว ยน้ าผสมด่ า งทั บ ทิ ม หรื อ
น้ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้าสะอาดหลาย
ๆ ครั้ง
4. ก่ อ นกิ น อาหารทุ ก ครั้ ง ต้ อ งล้ า งมื อ ให้
สะอาด และในการกินอาหารร่วมกันต้องใช้
ช้อนกลางในการตักทุกครั้ง
 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู้และป้องกัน
ตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ ดังต่อไปนี้
1. ดื่มน้าสะอาดประมาณ 2 ลิตรต่อวัน
2. นอนหลับสนิท 7 - 8 ชั่วโมงต่อคืน
3. กิ น อาหารหวาน มั น เค็ ม กิ น ผั ก ผลไม้
น้อย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทาให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ
ขาดเลื อ ด หลอดเลื อ ดสมองตี บ คอล
เรสเตอรอลในเลือดสูง
4. ผลไม้บางชนิดที่มีน้าตาลและพลังงานสูง
เช่ น ทุ เ รี ย น ล าไย จึ ง ควรกิ น แต่ น้ อ ย
โดยเฉพาะผู้ทีมีโรคประจาตัว

คาอธิบายเพิม่ เติม

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูล
สุขภาพ โต้ตอบซักถามจนสามารถประเมิน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับบริการ เพื่อการ
จัดการสุขภาพตนเองได้อย่างหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้ (ที่มา กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข)
 ทุกคนในครัวเรือนต้องมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะดังกล่าวได้ หากทุกคนในครัวเรือนไม่มีความรู้และไม่สามารถป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะไม่ครบทุกข้อก็ถือว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์”
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8. ครัวเรือนสามารถ
ดูแลตนเอง/สมาชิก
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น

ความหมายตัวชี้วดั
5. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ด้วยการ
แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ครั้งละ
2 นาทีวันละ 2 ครั้ง
6. เมื่ อ มี อ าการไอหรื อ จามมี ก ารป้ อ งกั น
ตนเองและผู้ อื่ น ด้ ว ยการสวมหน้ า กาก
อนามัยและล้างมืออย่างถูกวิธี
7. ควรลุกขึ้นเดินและเปลี่ยนท่าทางทุก 1
ชั่วโมง
8. พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ / มือถือ
ทุก 1 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 - 20 นาที เพื่อ
หลีกเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรม
9. หากมี ห รื อ พบบุค คลที่มี อ าการ ใบหน้า
และปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงซีกเดียว พูด
ไ ม่ ชั ด แ ล ะ เ จ็ บ ห น้ า อ ก ค ว ร รี บ ไ ป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
10. หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินควรแจ้ง 1669
 ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
เล็ ก น้ อ ย ได้ ป ฏิ บั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เพื่ อ บ าบั ด
รักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
1. ดูแลตนเอง/สมาชิกด้วยยาสามัญประจา
บ้ า น ทั้ ง แผนปั จ จุ บั น แผนโบราณ ยา
สมุนไพรในงานสาธารณสุข มูลฐาน และใช้
ยาเท่าที่จาเป็น
2. วัดไข้ วัดความดันโลหิต และจับชีพจร
3. ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้ า ง
สรรพคุณเกินจริง โดยแสดงสรรพคุณเป็น

คาอธิบายเพิม่ เติม

 ยาสามัญประจาบ้าน คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาคัดเลือกว่าเป็นยาปลอดภัย เป็น
ยาที่เหมาะสมที่จะให้ประชาชนซื้อมาใช้ด้วยตนเอง เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่มัก
เกิดขึ้นได้ สามารถสังเกตจากบริเวณภาชนะบรรจุจะมีคาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” พิมพ์อยู่ ซึ่งมีทั้ง
ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ
 ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน กาหนดตามประกาศของกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ
ปัจจุบันมี 67 ชนิด
 หากทุกคนในครัวเรือนปฏิบัติไม่ครบทุกข้อก็ถือว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์”
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ความหมายตัวชี้วดั
ยาเพื่อบาบัด บรรเทา รักษาโรค ซึ่งไม่ตรง
กับที่แสดงในฉลาก
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง
โรคประจ าตั ว การแพ้ ย า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุ ข ภ า พ / ย า ที่ เ ค ย ใ ช้ ต่ อ บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุข
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป
 ทุ ก คนในครั ว เรื อ น ยกเว้ น ผู้ ป่ ว ยติ ด
ออกกาลังกายอย่าง
เตี ย งหรื อ บุ ค คลที่ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการ
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ เคลื่ อ นไหว ที่ มี ค นอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป มี
ละ 30 นาที
พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กายอย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

คาอธิบายเพิม่ เติม

 การออกกาลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหนัก เช่น เดินจ้า วิ่ง/
วิ่งเหยาะ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค ว่ายน้า กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เล่นกีฬาประเภทฝึกความ
อดทน (สมรรถภาพทางกาย) ฯลฯ วันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
 การออกแรง/ออกกาลัง หมายถึง การออกแรง/ออกกาลัง (ไม่ใช่ยืนหรือนั่งทางานเฉยๆ) ทางาน
ประกอบอาชีพ (หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง ถีบสามล้อ เกี่ยวข้าว รับจ้าง แบกหาม ฯลฯ) หรือทางาน
บ้าน งานสวน งานสนามในบริเวณบ้าน (เช็ดถูกระจก ล้างขัดพื้น ถูบ้าน ทาสวนครัว ขึ้นลงบันได ฯลฯ)
หรือเดินทาง (เดิน หรือ ปั่นจักรยานไปทางานหรือทาธุระ ฯลฯ) หรือออกกาลังกาย เล่นกีฬาอย่างน้อย
ทาให้รู้สึกเหนื่อยบ้าง หายใจเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ  ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการดูแลเอาใจใส่  ผู้ป่วยติดเตียง หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกิดสภาวะร่างกายเสื่อมโทรม ทาให้ไม่
การดูแลจากครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหาร ยา การออก สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้เหมือนคนปกติ
ชุมชน ภาครัฐหรือ
กาลังฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และปรับโครงสร้าง  การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หมายถึง การได้รับการดูแลจากคนใน
ภาคเอกชน
และสภาพแวดล้อมของบ้าน ให้เหมาะสม ครอบครัว อาสาสมัครในชุมชน สวัสดิการชุมชน สวัสดิการจากรัฐ หรือการช่วยเหลือจากองค์กร
กับผู้ป่วย จากคนในครอบครัวและชุมชน
เอกชน
 ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย งได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจากรัฐ
อาทิ เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ
11. คนในครัวเรือนมี
 คนในครั ว เรื อ นมี ป ระกั น สุ ข ภาพและ  คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพหรือสิทธิ รักษาพยาบาล เช่น ประกันสุขภาพ สิทธิข้าราชการ
ประกันสุขภาพ/สิทธิ
สิทธิรักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคม บัตรทอง เป็นต้น (ข้อนี้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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ตัวชี้วดั
ความหมายตัวชี้วดั
รักษาพยาบาลและ
 สถานพยาบาลที่ ค นในครั ว เรื อ นใช้
ทราบสถานที่ใช้บริการ บริการ
ตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป  คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกคนในครัวเรือน
ได้รับการตรวจสุขภาพ ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ได้ รั บ การตรวจ
ประจาปี
สุขภาพประจาปี

คาอธิบายเพิม่ เติม
 เมื่อต้องการใช้บริการสถานพยาบาล คนในครัวเรือนจะไปใช้บริการสถานพยาบาลประเภทใด
เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของ
เอกชน เป็นต้น โดยสมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลได้หลายประเภท
 ตรวจสุขภาพประจาปี หมายถึง การตรวจสุขภาพหลายอย่างเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคลเป็น
ประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การ
ตรวจอุจจาระ การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น ดังนี้
 กลุ่มเป้าหมายในการสารวจมี 2 กลุ่ม ดังนี้
1. การตรวจสุขภาพหลายอย่างเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจ
เลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น
2. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เนื่องจาก คนอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
 ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
 ถ้าไม่ได้ตรวจตามที่กาหนดนี้ถือว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์”
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หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
13. ครั ว เรื อ นมี ค วาม
มั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้าน
มีสภาพคงทนถาวร และ
อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสม

ความหมายตัวชี้วดั
 ครัวเรือนต้องมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
บ้ า น มี ส ภ า พ ค ง ท น ถ า ว ร แ ล ะ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คื อ อยู่ได้โดยไม่
ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย เช่น
การถูกไล่ที่ ที่อยู่อาศัยชารุด มีโครงสร้างไม่
แข็งแรง เป็นต้น

คาอธิบายเพิม่ เติม
 ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หมายถึง สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องที่พัก
อาศัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม เช่น ไม่แออัด ไม่อยู่ในที่สาธารณะหรือเขตป่า
สงวน ไม่ถูกไล่ที่ ไม่อยู่ในเขตที่ประสบภัยน้าท่วมอย่างร้ายแรง ดินโคลนถล่ม เป็นต้น
 บ้านมีสภาพคงทนถาวร หมายถึง บ้านมีโครงสร้างบ้าน มีหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี และ
มีฝาครบทั้ง 4 ด้าน มีประตูหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ไม่ชารุด อยู่คงทน สามารถอยู่ต่อไปได้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14. ครั ว เรื อ นมี ก ารจั ด
บ้ า น เ รื อ น แ ล ะ ไ ด้ รั บ
บริ ก ารจั ด เก็ บ ขยะมู ล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

 ครัวเรือนมีการจัดบริเวณบ้านและภายใน
บ้าน โดยมีที่ประกอบอาหาร ที่เก็บน้าสะอาด
ไม่ มี แ หล่ ง เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ / แมลงน าโรค มี
อุ ป กรณ์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย สภาพในบ้ า น
สะอาด ไม่ มี แ หล่ ง น้ าเสี ย ขั ง มี ส้ ว มถู ก
สุขลักษณะเป็นระเบียบ ครบทุกเรื่อง

 การจัดบริเวณบ้านและภายในบ้านเป็นระเบียบสะอาดและถูกสุขลักษณะ ได้แก่
1. สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนลมพัดผ่านสะดวก ไม่มีฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น
ที่หลับนอนข้าวของเครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง
2. ที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี
(สบู่หรือน้ายาล้างจาน) และมีการกาจัดไขมันก่อนล้าง
3. ที่เก็บน้าสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค สภาพดี มีฝาปิด
4. มีการกาจัดแมลงที่เป็นพาหะนาโรค ได้แก่ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ ไม่พบแหล่ง
เพาะพันธุ์ และที่หลบซ่อนอาศัยภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน
5. มีการกาจัดขยะดังนี้
- มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ
- มีการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ของเสียอันตราย ขยะรีไซเคิล เศษ
อาหาร ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอื่น ๆ
- มีการกาจัดขยะ เช่น ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กาจัด หรือฝังหลุม
6. มีร่องระบายน้าอยู่ในสภาพดี ไม่มีแหล่งน้าเสียขังบริเวณในบ้าน และไม่มีการปล่อยน้า
เสียลงแหล่งน้าสาธารณะ
7. มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีรอยแตกร้าวที่หัว
ส้วม พื้นที่ถังส้วม และฝาปิด และมีอุปกรณ์ทาความสะอาด
29

ตัวชี้วดั

ความหมายตัวชี้วดั

1 5 . ค รั ว เ รื อ น ไ ม่ ถู ก  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากเสียงดัง การ
รบกวนจากมลพิษ
สั่ น สะเทื อ น ฝุ่ น ละออง กลิ่ น ความเหม็ น
มลพิษทางอากาศ น้าเสีย ขยะ หรือของเสีย
อันตราย ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

คาอธิบายเพิม่ เติม
8. มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่น ๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบ
และวางให้พ้นมือเด็ก
 การถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระทา หรือสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งชุมชน
แหล่งเกษตรกรรม หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีต่อคนในครัวเรือน หรือเกิดจากการประกอบกิจการของ
แหล่งอุตสาหกรรม เช่น การผลิต ประกอบ บรรจุ หรือ แปรสภาพ เป็นต้น โดยสิ่งที่เป็นต้นเหตุ
รบกวนจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. เกิดขึ้นซ้า ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีความต่อเนื่องทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
(เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) โดยเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือต่อเนื่อง
นานกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไป
2. เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก ความเครียด วิตกกังวล จนไม่สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
 วิธีการสังเกตเบื้องต้นว่าครัวเรือนถูกรบกวน คือ
1. มีเสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้ว คนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่า
อีกฝ่ายพูดอะไร หรือ ความรู้สึกของบุคคลว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นที่นั้น ๆ
2. มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของต่าง ๆ
ในครัวเรือน
3. มีฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า (2) ฝุ่นขนาดเล็ก สังเกตจากการ
สะสมของฝุ่นบนพื้นผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือ จากการหายใจ
ลาบาก หายใจไม่สะดวก รู้สึกระคายเคือง มีอาการคัดจมูก เป็นต้น
4. มีกลิ่นเหม็น ก่อปัญหารบกวน จนรู้สึกเกิดความเดือดร้อนราคาญ และรู้สึกไม่สบาย (โดย
สอบถามจากความรู้สึกสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) เช่น วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หายใจ
ไม่สะดวก ทาให้เกิดความวิตกกังวล รู้สึกอึดอัด เครียด เป็นต้น
5. มีน้าเสีย ในบริเวณแหล่งน้าที่อยู่ ใกล้เคียงกับครัวเรือน เช่น แม่น้า ห้วย หนอง คลอง
หรือบึง โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ
6. มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ) โดยการมองเห็น
หรือสังเกต เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะ กลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไม่
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1 6 . ค รั ว เ รื อ น มี ก า ร
ป้องกันอุบัติภัยอย่ างถูก
วิ ธี และมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติ

 ครั ว เรื อ นมีการป้องกันอุ บัติภัยเมื่อขับขี่
ยานพาหนะ อุ บั ติ ภั ย เมื่ อ ใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ และอุบัติภัย
ทางน้าอย่างถูกวิธี
 ครัวเรือนมีการเตรียมความความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ

คาอธิบายเพิม่ เติม
มีการแยกทิ้งอย่างถูกต้อง พบน้าชะขยะมูลฝอย หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ
นาโรค
 หากครัวเรือนมีปัญหาตามข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อย่อยข้างต้น ให้ระบุว่าครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้
แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม หรืออื่น ๆ
 การป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ได้แก่
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น สวมหมวกกัน
น็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถไม่เกินความเร็วที่กาหนด ไม่ขับรถเมื่อมีอาการเหนื่อยล้า ง่วง
นอนหรือดื่มแอลกอฮอล์
2. มีการตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพดี เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก
หรือสวิตซ์ไฟ พัดลม หม้อหุงข้าว
3. มีการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ เช่น ปฏิบัติตามคาแนะนาใน
การใช้สารเคมี ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (สวมแว่นตา หน้ากากหรือผ้าปิด
จมูก ถุงมือยาง ฯลฯ)
 การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ หมายถึง การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ มุ่งเน้น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ครัวเรือนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ หากเตรียมความพร้อมได้ดี จะทาให้สามารถดาเนินการ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ และเพิ่มโอกาสในการ
รักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้มากขึ้น
 ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิ ดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือ
ศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม
และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
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17. ครั ว เรื อ นมี ค วาม  ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ครั ว เรื อ นนี้ ไม่ มี ค น
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ ประสบเหตุ ดังต่อไปนี้
ทรัพย์สิน
1) ถูกฆ่าตาย
2) ถูกทาร้ายร่างกาย กระทาอนาจาร
ข่มขืน กระทาชาเรา
3) คนถู ก ประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ (ลั ก
ท รั พ ย์ วิ่ ง ร า ว ท รั พ ย์ ป ล้ น ท รั พ ย์
หลอกลวงให้เสียทรัพย์)
4) ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย
5) อาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต
และทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับ  ครั ว เรื อ นมี น้ าสะอาดส าหรั บ ดื่ ม และ
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ อุ ป โ ภ ค บริ โ ภคเพียงพอตลอดปี อย่ า งน้ อ ยคนละ 5
เพียงพอตลอดปี
ลิตรต่อวัน
 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปี๊บ)

19. ครั ว เรื อ นเข้ า ถึ ง
ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและ
ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
อินเทอร์เน็ต

 ครัวเรือนเข้าถึงเข้าถึงบริการไฟฟ้าระบบ
สายส่งของรัฐ และมีไฟฟ้าใช้เพียงพอตลอดปี
 ครั ว เรื อ นเข้ า ถึ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ แ ละ
ได้ รั บ บริ ก ารสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี
ประสิทธิภาพ

คาอธิบายเพิม่ เติม
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย หรือ พ้นจากสถานการณ์
ที่จะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต (เช่น การฆ่า ข่มขืน กระทาอนาจาร กระทาชาเรา การบุกรุกที่
อยู่อาศัย เป็นต้น) และทรัพย์สิน (การประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์
ปล้นทรัพย์ และหลอกลวงให้เสียทรัพย์ เป็นต้น)
 อาชญากรรมอื่ น ๆ (ฐานความผิ ด พิ เ ศษ) ได้ แ ก่ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ พรบ.ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พรบ.คุ้ ม ครองเด็ ก พรบ.คุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ พรบ.สิ ท ธิ บั ต ร พรบ.
เครื่ อ งหมายการค้ า พรบ.ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ความผิ ด เกี่ ย วกั บบัตร
อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ (ป.อาญา ม.129/1-269/7) พรบ.ป่ าไม้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.อุทยาน
แห่งชาติ และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นต้น
 น้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค หมายถึง น้าฝน น้าประปา และน้าบาดาล ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย ที่สาธารณสุขตาบลตรวจสอบแล้วว่าใช้ดื่มได้ ถ้าเป็นน้าจากแหล่ง
ธรรมชาติต้องนามาต้มเสียก่อน หรือแกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีน จึงจะจัดว่าเป็นน้าสะอาด หรือ
น้าที่ผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้าบรรจุขวด (ต้องมีเครื่องหมาย อย.)
 คนละ 5 ลิ ต รต่ อ วั น หมายถึ ง ใช้ ส าหรั บ ดื่ ม 2 ลิ ต ร และอื่ น ๆ อี ก จ านวน 3 ลิ ต ร เช่น
ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปาก แปรงฟัน เป็นต้น
 น้าใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น อาบน้า ซักผ้า ทาความสะอาด เป็นต้น
 ไฟฟ้าระบบสายส่งของรัฐ คือ ระบบไฟฟ้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัดของรัฐฯเป็นผู้ให้บริการ
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Access) หมายถึงการเชื่อมต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรืออุปกรณ์มือถือ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตที่
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตได้ (เช่น อีเมลและเวิลด์ไวด์เว็บ www.)
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Service Provider, ISP) เสนอการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ให้
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 ค รั ว เ รื อ น เ ข้ าถึ งและ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต
21. ครั ว เรื อ นเข้ า ถึ ง  ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
บริการขนส่งสาธารณะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

คาอธิบายเพิม่ เติม
ประชาชนทั่วไปผ่านทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายของอัตราการส่งสัญญาณข้อมูล
(ความเร็ว)
 บริการขนส่งสาธารณะ คือ การคมนาคมขนส่งที่ให้บริการกับผู้โดยสารทั่วไป เช่น รถโดยสาร
ประจาทาง รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร เครื่องบินโดยสาร เป็นต้น
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หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
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22. เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
มี ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ร ท า ง
บุคลิกภาพตามวัย

ความหมายตัวชี้วดั
 เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ได้รับการส่งเสริม
การเรี ย นรู้ จ ากการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ใน
ครัวเรือน
 เด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้รับการบริการเลี้ยง
ดู เ ตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นวั ย เรี ย น ในศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อน
วัยเรียน ทุกคน

23. เด็ ก อายุ 6 - 15 ปี  เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1
ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค - ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน
บังคับ 9 ปี
24. เด็ ก จบชั้ น ม.3 ได้
เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็ก
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ
ยังไม่มีงานทา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ

 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า ทุกคน
 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ซึ่ง
ยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ทุกคน

25. คนอายุ 15 - 59 ปี  คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้ น คนพิ การ)
อ่ า น เขี ย นภาษาไทย สามารถ อ่าน เขียนภาษาไทย ทุกคน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา

คาอธิบายเพิม่ เติม
 เด็กก่อนวัยเรียน คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี
 พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านการทาหน้าที่และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบต่าง ๆ
รวมทั้งตัวบุคคล ทาให้สามารถทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทาสิ่งที่ยาก สลับซับซ้อนมากขึ้น
ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมหรือภาวะใหม่
ขึ้นอยู่กับบริบทของครอบครัวและสังคม
 สถานที่ที่ใช้เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน
สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น
 การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนถูกนาชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา
 การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี หมายถึง การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
 เด็กจบชั้น ม.3 หมายถึง เด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ในสถานศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หมายถึง การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาหรับสายสามัญ และการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ปวช. สาหรับสายอาชีพ
 การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนถูกนาชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา
 การฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ หมายถึ ง การฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดขึ้น อย่างน้อย 1 อาชีพ จะนับรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น
เช่น 3 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เป็นต้น หรือหลักสูตรระยะยาว เช่น 3 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
 อ่าน เขียนภาษาไทย เช่น การอ่านฉลากยา สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย ป้ายจราจร
ป้ายโฆษณา เป็นต้น
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ตัวชี้วดั
ความหมายตัวชี้วดั
ที่สาม และคิดเลขอย่าง  คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้ น คนพิ การ)
ง่ายได้
สามารถสามารถคิดเลขอย่างง่ายได้ ทุกคน

26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่  ครั ว เรื อ น มี บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะการเรียนรู้
มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย คิ ดสร้างสรรค์
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหา
เป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ
 ครัวเรือน มีบุคคลที่มีทักษะสารสนเทศ
สื่ อ เทคโนโลยี ป ระกอบด้ ว ย อั พ เดทข้ อ มู ล
ข่าวสาร รู้ทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉลาดสื่อสาร
 ครั ว เรื อ น มี บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะชี วิ ต และ
อาชี พ ประกอบด้ ว ย มี ค วามยื ด หยุ่ น รู้ จั ก
ปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้า
สั ง คม เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม มี ค วามเป็ น ผู้ น า
รับผิดชอบต่อหน้าที่ หมั่นหาความรู้รอบด้าน

คาอธิบายเพิม่ เติม
 คิดเลขอย่างง่าย เช่น สามารถบวก ลบ จานวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินแสน และ
สามารถคูณ หาร เลขไม่เกิน 2 หลักได้ เป็นต้น
 อ่ า น เขี ย นภาษาอัง กฤษ เช่น การอ่าน การเขียน การสื่อความ ในระดับเบื้องต้น เช่น
ประโยคสนทนาทักทาย การใช้ประโยคบอกเล่า คาถามในชีวิตประจาวันได้
 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย
1. ทักษะพื้นฐานในการรู้หนังสือ ได้ แก่ สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคานวณ การใช้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
2. ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น
3. ทั ก ษะการท างาน ได้ แ ก่ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการท างาน
การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่น
และปรับตัวได้ดี ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันทางานหนัก สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ
เป็นต้น
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการ
สื่อสารสนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการ
เทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนาข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
5. ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้ นาตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความ
มั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถดารงชีวิตด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและผู้อื่ น เป็ น พลเมื อ งที่ ดี รู้ และเคารพกติ ก า มี ร ะเบี ย บวินัย
ค านึ ง ถึ ง สั ง คม คิ ด ถึ ง ภาพรวมโลก มี คุ ณ ธรรม ยึ ด มั่ น ในสั น ติ ธ รรม มี ค วามเป็ น ไทย
เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น
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หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
ความหมายตัวชี้วดั
27. คนอายุ 15 - 59 ปี  คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้
มีอาชีพและรายได้
ทุกคน ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดย
ไม่ประกอบอาชีพ และคนพิการที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป  คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพ และมีรายได้
มีอาชีพและรายได้
ทุกคน ยกเว้นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
29. รายได้เฉลี่ยของคน  รายได้ทั้งหมดนี้เป็นรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ในครัวเรือนต่อปี
และรายได้ ที่ เ กิ ด จากการท า การปลู ก การ
เลี้ ย งสั ต ว์ และการหาไว้ กิ น เอง แล้ ว มี ก าร
คานวณเป็นจานวนเงิน
 คนในครั ว เรื อ นสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง
เงินทุนได้

คาอธิบายเพิม่ เติม
 การประกอบอาชีพและมีรายได้ หมายถึง การทางานที่เป็นงานประจา ทั้งที่ อยู่ในหรือนอก
ครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
รายชิ้นงาน หรือ งานเหมา เป็นต้น
 แรงงานในระบบ หมายถึง แรงงานที่ทางานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจา มีเงินเดือน
ที่แน่นอน เป็นผู้มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานหรือหลักประกันทางสังคมจาก
การทางาน
 แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทาง
สังคมจากการทางานเหมือนกับแรงงานในระบบ สถานภาพการทางานแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างเอกชน (ไม่ประกันตนและทางาน
ไม่ถึง 3 เดือน) นายจ้าง (ไม่ประกันตน) ลูกจ้างรัฐบาล (ผู้รับจ้างเหมาไม่ประกันตน) และการ
รวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบ* (อ้างจากแบบสอบถาม กชช. 2ค หมวด5)
 การประกอบอาชีพและมีรายได้ หมายถึง การทางานที่เป็นงานประจา ทั้งที่อยู่ในหรือนอก
ครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
รายชิ้นงาน หรือ งานเหมา เป็นต้น
 อาชีพหลัก คือ อาชีพที่มีชั่วโมงการทางานมากกว่า หรืออาชีพที่ให้รายได้มากกว่าในกรณีที่
ชั่วโมงการทางานเท่ากัน
 อาชีพรอง/อาชีพเสริม อาชีพที่เพิ่มช่องทางการทาเงิน หรือเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่มีอาชีพอยู่
แล้ว หรืออาชีพเสริมที่มาจากการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
 รายได้อื่น ๆ เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก บานาญ/เบี้ยยังชีพ เงินปันผล
หุ้น/สหกรณ์ ฯลฯ
 รายได้ที่เกิดจากการทา/การปลูก การเลี้ยงสัตว์และการหาไว้กินเอง เช่น การทานาปี
การทานาปลัง การเลี้ยงวัว การทาฟาร์มไก่ เป็นต้น
 รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช/สัตว์ ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/แรงงาน
ค่าเช่าที่ดิน ค่าเครื่องจักร ค่าน้ามัน ฯลฯ
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ตัวชี้วดั

ความหมายตัวชี้วดั

30. ครัวเรือนมีการเก็บ  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
ออมเงิน

คาอธิบายเพิม่ เติม
 รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่าเช่าบ้าน/ค่า
ผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าน้ามันรถ/ค่าเดินทาง ค่ายา/รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่า
เดินทาง ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่
ยาสีฟัน ฯลฯ)
 รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่ไม่จาเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยา
ดอง น้าอัดลม ขนมกินเล่น และสินค้าฟุ่มเฟือย ฯลฯ
 รายจ่ายในการชาระหนี้สิน คือ การชาระดอกเบี้ยรวมถึงการชาระเงินต้นในรอบปีที่ผ่านมา
 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ สามารถขอกู้เงินและได้รับเงินทุนในแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ต่อไปนี้
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่อ การผลิต สหกรณ์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม ธนาคาร SME ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ สถาบันการเงิน ที่ให้การ
สนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า นายทุน เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ
เป็นต้น
 เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 1 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟู
เกษตรกร เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนบาท โครงการ กข.คจ. กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี กองทุน
แม่ของแผ่นดิน ฯลฯ
 หนี้นอกระบบ หมายถึง หนี้ที่กู้ยืมจากบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทุน พ่อค้า หรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงกว่าที่
กฎหมายกาหนด
 การเก็บออมเงิน หมายถึง การนารายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค หรือการ
กันรายได้ส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือเมื่อแก่ชรา
หรือเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นใดที่สมควร ทั้งในรูปแบบที่เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เงิน
สดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เงิน
ฝากกลุ่มสัจจะ เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน เงินฝากกองทุนต่าง ๆ การทาประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร
การซื้อทองคา การซื้อบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น
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หมวดที่ 5 การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
ความหมายตัวชี้วดั
31. เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่  เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัว เรือนมีรายได้
ครั ว เรื อ นมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับ
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
ค น ต่ อ ปี ไ ด้ รั บ เ งิ น
อุดหนุนจากภาครัฐ

32. ครัวเรือนที่มีรายได้
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ
ปี แ ล ะ มี ส ม า ชิ ก มี
คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบตาม
เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่ง
รั ฐ ได้ รั บ เงิ น สวั สดิ ก าร
จากรัฐ

 ส มาชิ ก ค รั ว เ รื อ น ที่ มี ร าย ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น
100,000 บาทต่อปี และมีคุณสมบัติอื่นครบ
ตามเกณฑ์ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ได้ รั บ เงิ น
สวัสดิการจากรัฐ

33. ครั ว เรื อนได้รับการ  สมาชิ ก ครั ว เรื อ นที่ ประกอบอาชี พและมี
คุ้ ม ครองตามระบบและ รายได้ เกษียณ หรือออกจากงาน ได้รับการ
มาตรการคุ้ ม ครองทาง คุ้ ม ครองตามระบบ จากภาครั ฐ และหรื อ
ชุมชน ภาคเอกชน เช่น กองทุนประกันสังคม

คาอธิบายเพิม่ เติม
 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตร คือ โครงการของรัฐบาลที่มีการจัดสวัสดิการ
เงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นการ
ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด โดยรัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท
ต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 6 ปี
คุณสมบัติของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ ได้แก่
1. เด็กต้องมีสัญชาติไทย
2. ครอบครัวเด็กต้องมีรายได้น้อยเมื่อหารจานวนคนทั้งหมด รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000
บาทต่อคนต่อปี
3. ผู้ปกครองที่รับอุปการะมาก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
4. บุคลากร เจ้าหน้าที่รัฐ รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ก็สามารถลงทะเบียนรับ
สิทธิ์ได้
5. เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์เท่านั้น
6. ระหว่างตั้งครรภ์จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องรอคลอดก่อนเท่านั้น
 เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน , สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนามาพิจารณา แต่ถ้ามี 2 – 3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐถามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนามาพิจารณาเช่นกัน
 การคุ้ ม ครองทางสั ง คม (Social Protection) หมายถึ ง การจั ด ระบบหรื อ มาตรการใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนทุ ก คนตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม
การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครอง
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สั ง คม จากภาครัฐ และ กองทุนบาเหน็จบานาญ กองทุนชุมชน ประกัน
หรือชุมชน ภาคเอกชน ชีวิต/ประกันภัย หรืออื่น ๆ เป็นต้น
34. ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การ
ดู แ ล จ า ก ค ร อ บ ค รั ว
ชุ ม ช น ภ า ค รั ฐ ห รื อ
ภาคเอกชน

 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความ
เป็น อยู่ ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สนับสนุน
ให้ เ ข้ า ร่ ว มกิจกรรมทางสังคม ดู แลเมื่ อยาม
เจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยและปรั บ โครงสร้ า งและภาพ
แวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย จาก
คนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน
 ผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการชุมชนหรือ เบี้ย
ยังชีพ จากภาครัฐ หรือภาคเอกชน

35. ผู้ พิ ก ารได้ รั บ การ
ดู แ ล จ า ก ค ร อ บ ค รั ว
ชุ ม ช น ภ า ค รั ฐ ห รื อ
ภาคเอกชน

 ผู้ พิ ก ารมี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร และ
ได้ รั บ การดู แลเอาใจใส่ ใ นชีวิ ต ความเป็นอยู่
ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ
ได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแล
เอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว
หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน รวมทั้ ง ได้ รั บ สวั ส ดิ ก าร
ชุ ม ชนหรื อ เบี้ ย ยั งชี พ จากภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน

คาอธิบายเพิม่ เติม
ทางสังคม (Social Safety Nets) สาหรับ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน และการจัดการกับความ
เสี่ยงทางสังคม (Social Risk Management) ที่เกิดขึ้น จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัย
พิบัติต่าง ๆ
 กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทงั้ ต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของ สามารถพัฒนาระบบภูมิคมุ้ กันป้องกันภาวะซึมเศร้า ไปจนถึงพัฒนาความจา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ ลดความรู้สึกว้าเหว่และการแยกตัวจากสังคม
นอกจากนี้กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุยังช่วยรักษาความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ หรือกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ เปิดโอกาสแก่ผู้สูงอายุ
ในการมีบทบาทในสังคม ได้ช่วยเหลือสังคมของตน เกิดความภาคภูมิใจ และปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ดี (ที่มา สมบัติ กาญจนกิจ, 2533 อ้างถึงใน กาพย์ประภา สง่าใจ , กิจกรรมนันทนาการกลวิธี
หนึ่งสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง)
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สู งอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนับว่า
เป็ น อี ก สวั ส ดิ การขั้ น พื้น ฐานที่ภ าครั ฐ จั ด สรรไว้ ใ ห้ กั บผู้ สูง อายุ คื อ บุ ค คลที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้นไป
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดารงชีวิตในแต่ละเดือน
 ผู้พิการ ตามพรบ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ. 2556
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความ
พิ ก าร ไว้ 7 ประเภท ดั ง นี้ (ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555)
1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาเห็นเลือนราง
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ พูดหรือฟัง
แล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ การมีความบกพร่องหรือความ
ผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกาย หรือการมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก
อัมพาต หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
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36. ครอบครั ว มี ค วาม  สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมหน้า
อบอุ่น
และได้ทากิจกรรมร่วมกัน มีความเคารพนับ
ถือกัน มีการปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
 คนที่ อ าศั ย อยู่ ค น เดี ย วอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ความสุข

37. คนอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป
ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง

 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อ ายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เช่น การร่วม
พิ ธี ก รรมทางศาสนา ท าบุ ญ ตั ก บาตร ท า

คาอธิบายเพิม่ เติม
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. ความพิการทางสติปัญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู้
7. ความพิการทางออทิสติก
 บัตรประจาตัวคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กาหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้มี ขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่า และมีความสุข สาหรับผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ (ในกรณีที่คนพิการยังไม่มีบัตรประจาตัวคน
พิการ ควรมีการไปลงทะเบียนคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐ)
 ลักษณะของครอบครัวอบอุ่น ได้แก่
กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมหน้าและได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ครั้ง หรือ อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง
2) สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกัน และไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กรณีอยู่คนเดียว
1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลานและญาติพี่น้อง ต้องมีการเดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) หากไม่มีบิดามารดา ลูกหลาน และญาติพี่น้อง ถ้าสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขก็
ถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น
 กิจกรรมทางศาสนา หมายถึง การได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามแต่ละศาสนาที่ครัวเรือน
นับถือ เช่น การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาบุญตักบาตร ทาสมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
หรือการทาละหมาด หรือการเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น
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ภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
หรือ การทาละหมาด และการเข้าโบสถ์คริสต์
เป็นต้น)
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วม  ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนมีส่วน
ท ากิ จ กรรมสาธารณะ ร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน ชุมชนหรือท้องถิ่น
หรือท้องถิ่น

คาอธิบายเพิม่ เติม

 การมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถกระทา
ได้โดยการแสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาค/สมทบเงิน และการบริจาคสมทบวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
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11. ประเด็นชี้แจงภายในเล่มแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หน้าปก
 เป็นหน้าแรกที่ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
1. ชื่อและนามสกุลของหัวหน้าครัวเรือน
2. หากหัวหน้าครัวเรือนมียศ ให้กรอกยศนาหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น ร้อยตารวจตรีวิทยา ฯลฯ
3. เลขประจาตัวประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน มีทั้งหมด 13 ช่อง ต้อ งกรอกตัวเลขให้ครบ 13
ช่อง
4. กรณีครัวเรือนมีเลขที่บ้าน ให้ทาเครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม มีบ้านเลขที่และกรอก
บ้านเลขที่ และรหัสประจาบ้านตามเอกสารทะเบียน หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล อาเภอ
และจังหวัด
5. กรณีครัวเรือนไม่มีบ้านเลขที่ ให้ทาเครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม ไม่มีบ้านเลขที่ และ
กรอกบ้านเลขที่ใกล้เคียง หมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
6. กรณีไม่มีบ้านเลขที่ ให้พิจารณา บ้านที่มีเลขที่บ้านที่อยู่ใกล้มากที่สุด
7. เลือกเขตปกครอง โดยทาเครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม ว่าครัวเรือน ตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครอง ประเภทใด เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมือง
พัทยาหรือกรุงเทพมหานคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)
8. ระบุประเภทที่ดินพักอาศัยและเอกสารสิทธิ ว่า เป็นของตนเอง เช่าที่ของคนอื่นที่สาธารณะ หรือ
อื่น ๆ และระบุจานวนที่ดินเป็นไร่ เป็นตารางวา
9. หากใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพให้ระบุประเภทของที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพและเอกสารสิทธิ ว่า
เป็นของตนเอง เช่าที่ของคนอื่น ที่สาธารณะหรืออื่น ๆ และระบุจานวนที่ดินเป็นไร่ เป็นตารางวา
10. หากไม่ได้ใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
หน้า ก - ข แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
 ต้องทาอะไรบ้างในเล่มแบบสอบถาม
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล ทาความเข้าใจแบบสอบถามให้ชัดเจน
2. สัมภาษณ์ข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือน คู่สมรส หรือสมาชิกของครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลได้
3. สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ผู้ให้ข้อมูล และผู้จัดเก็บข้อมูล ลงลายมื อชื่อรับรองว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูล
ของครัวเรือนนี้จริง
4. บันทึกนาผลสรุปลงในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือนปีที่จะเก็บข้อมูลเพื่อรับทราบผลการ
จัดเก็บข้อมูลของครัวเรือนตนเอง และนาไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกใน
ครัวเรือน รวมทั้งมีการพูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะตัวชี้วัดเรื่องที่ตกเกณฑ์
5. ให้ผู้ตรวจสอบ / ตรวจทานข้อมูล ทาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแล้ ว ลง
ลายมือชื่อรับรองก่อนที่จะมีการรวบรวมส่งไปบันทึกประมวลผลข้อมูลเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน /
ชุมชน
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ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล คือ คนที่เห็นความสาคัญของข้อมูลและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ดีที่สุด ได้แก่
กรรมการหมู่บ้าน / ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน หัวหน้าคุ้ม ผู้นาอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
(ผู้นาอช.) ผู้นาอาสาสมัคร อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อส
ม.) หรืออาสาสมัครอื่น ๆ ควรคัดเลือกคนที่อ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง
2. ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน คู่สมรสหรือสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
 พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานจากทุกครัวเรือนในเขตชนบทและเมืองทั่วประเทศ
 ครัวเรือนเป้าหมาย
1. จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน
2. จัดเก็บข้อมูลเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในรอบปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. จัดเก็บเฉพาะครัวเรือนที่มีคนไทยอาศัยอยู่
 ห้วงเวลาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
 การใช้แบบสอบถามและการกรอกข้อมูล
1. ใช้ แ บบสอบถาม จ านวน 1 เล่ ม ต่ อ 1 ครั ว เรื อ น (ครั ว เรื อ น หมายถึ ง ครอบครั ว ที่ อ ยู่ ใ น
บ้านเรือนเดียวกัน และกินอยู่ด้วยกัน ซึ่งครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้) กรณีที่แต่ละ
ครอบครัวไม่ได้อยู่ใช้จ่ายร่วมกันให้แยกแบบสอบถาม และให้ทาเครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม
ไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่เดิมในช่องบ้านใกล้เคียง
2. แบบสอบถาม ใช้จัดเก็บข้อมูลแต่ละปีรวม 5 ครั้ง (พ.ศ. 2565 - 2569)
3. การกรอกข้อมูลให้กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
4. จังหวัด อาเภอ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา / เครื่องชี้วัดได้
ตามความเหมาะสม
หน้า ค ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน
 ตารางข้อมูลสมาชิกครัวเรือน มี 14 ช่อง
 ช่องที่ 1 ให้กรอกลาดับที่ของสมาชิกครัวเรือน
 ช่องที่ 2 ให้กรอกชื่อ นามสกุลของสมาชิกในครัวเรือน ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน (คนที่ไม่ได้อยู่ประจา
แต่ไป ๆ มา ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 ช่องที่ 3 เลขประจาตัวประชาชนของสมาชิกครัวเรือน มี 13 ช่อง ต้องกรอกตัวเลขให้ครบทั้ง 13 ช่อง
 ช่องที่ 4 ให้ทาเครื่องหมาย  ระบุว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านที่สารวจหรือไม่
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 กรณีครัวเรือนมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่ด้วย ให้ ทาเครื่องหมาย  ระบุในช่องที่ 5 ว่าเป็นคนต่างด้าว
และให้กรอกข้อมูลสมาชิกครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะหน้าตารางข้อมูลสมาชิกเท่านั้น ไม่ต้องสารว จ
ข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนต่างด้าว
 ช่องที่ 6 ให้ระบุเพศของสมาชิกในครัวเรือน
 ช่องที่ 7 ให้ระบุอายุของสมาชิกในครัวเรือน คนที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน ยกเว้น
ในกรณีที่สมาชิกในครัวเรือนอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุอายุเดือนไว้ด้วย ตามตัวอย่าง ตารางข้อมูลสมาชิกใน
ครัวเรือนหน้า ค. ลาดับที่ 8 เด็กชายสมหวัง ทรัพย์มี เพศ ชาย อายุ 1 ปี 11 เดือน
 ช่องที่ 8 ให้ระบุสถานภาพการสมรส
 ช่องที่ 9 ให้ระบุอาชีพหลักของสมาชิกครัวเรือน หากไม่ได้ประกอบอาชีพให้ทาเครื่องหมาย – กรณี
กาลังศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบอาชีพให้ระบุว่า กาลังศึกษา ตามตัวอย่าง ตารางข้อมูลสมาชิกใน
ครัวเรือนหน้า ค. ลาดับที่ 4 นางสาวสมศรี ทรัพย์มี เพศหญิง อายุ 16 ปี กาลังศึกษา
 ช่องที่ 10 ให้ระบุระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือน
 ช่องที่ 11 ให้ระบุการนับถือศาสนาของสมาชิกครัวเรือน
 ช่องที่ 12 ให้ระบุความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าครัวเรือน
 ช่องที่ 13 ให้ทาเครื่องหมาย  ระบุสถานะร่างกายของสมาชิกครัวเรือนว่าเป็นปกติ ผู้พิการ หรือ
ผู้ป่วยเรื้อรัง
 ช่องที่ 14 ให้ทาเครื่องหมาย  ระบุว่าสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ (ช่องที่ 7) ผู้พิการ หรือผู้ป่วย
เรื้อรัง (ช่องที่ 13) สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ได้
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12. วิธีวิเคราะห์คาตอบแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2565 – 2659
ลาดับ
ตัวชี้วดั
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชีว้ ดั
ข้อที่ 1
การฝากครรภ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

วิธีวิเคราะห์คาตอบ

พิจารณาเฉพาะข้อ 1.2 ในช่วงเวลา 1 ปี ก่อนการสัมภาษณ์ หญิงตั้งครรภ์ได้รบั การฝากครรภ์และดูแลครรภ์
จากบุคลากรสาธารณสุข ครบ 5 ครั้ง การฝากครรภ์คุณภาพ
หากตอบ ได้รับ................คน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้รับ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
พิจารณาเฉพาะข้อ 2.2 เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี มีน้าหนักแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกคน หรือไม่
หากตอบ ทุกคน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ น้อยกว่า..........คน ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้
เด็กแรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก พิจารณาข้อ 3.2 เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันที่
ติดต่อกัน
สารวจทุกคน หรือไม่
พิจารณาข้อ 3.4 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ได้กนิ นมแม่อย่างเดียว เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ทุกคน หรือไม่
หากตอบ ทุกคน ทั้งสองข้อ ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ น้อยกว่า..........คน ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง พิจารณาเฉพาะข้อ 4.2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรค ครบตามตารางสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
สร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
(ที่อยู่ด้านล่าง) ทุกคน หรือไม่
หากตอบ ได้รับทุกคน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้รับ........คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
พิจารณาเฉพาะข้อ 5.1 เด็กใน 0-5 ปีในครัวเรือนได้รบั การตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM ผ่าน
ครบ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเคลื่อนไหว
2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
3. ด้านการเข้าใจภาษา
4. ด้านการใช้ภาษา
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ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อที่ 6

ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ข้อที่ 7

ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ

วิธีวิเคราะห์คาตอบ
5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
หากตอบ ได้รับ................คน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้รับ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 6.2 ถ้ากินอาหารบรรจุสาเร็จ ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น เกลือเสริมไอโอดีน น้าปลา
น้าส้มสายชู อาหารกระป๋อง นม อาหารกล่อง เป็นต้น
พิจารณาข้อ 6.3 ถ้ากินเนื้อสัตว์ตอ้ งทาให้สกุ ด้วยความร้อน
พิจารณาข้อ 6.4 ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ทาการแช่ด้วยน้าผสมด่างทับทิมหรือน้ายาล้างผัก
แล้วล้างด้วยน้าสะอาดหลาย ๆ ครั้ง
พิจารณาข้อ 6.5 ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้ช้อนกลาง
หากตอบ ใช่ ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ใช่ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 7.1 ดื่มน้าสะอาดประมาณ 2 ลิตรต่อวัน
พิจารณาข้อ 7.2 นอนหลับสนิท 7 - 8 ชั่วโมงต่อคืน
พิจารณาข้อ 7.3 กินอาหารหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้น้อย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทาให้เกิดความเสีย่ งต่อ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ คอลเรสเตอรอลในเลือดสูง
พิจารณาข้อข้อ 7.4 ผลไม้บางชนิดที่มีน้าตาลและพลังงานสูง เช่น ทุเรียน ลาไย จึงควรกินแต่น้อยโดยเฉพาะ
ผู้ทีมีโรคประจาตัว
พิจารณาข้อ 7.5 ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟนั ที่มฟี ลูออไรด์ ครัง้ ละ 2 นาทีวัน
ละ 2 ครั้ง
พิจารณาข้อ 7.6 เมื่อมีอาการไอหรือจามมีการป้องกันตนเองและผู้อื่น ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้าง
มืออย่างถูกวิธี
พิจารณาข้อ 7.7 ควรลุกขึน้ เดินและเปลีย่ นท่าทางทุก 1 ชั่วโมง
พิจารณาข้อ 7.8 พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ / มือถือ ทุก 1 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 - 20 นาที เพื่อหลีกเลี่ยง
อาการออฟฟิศซินโดรม
พิจารณาข้อ 7.9 หากมีหรือพบบุคคลที่มีอาการ ใบหน้าและปากเบีย้ ว แขนขาอ่อนแรงซีกเดียว พูดไม่ชัดและ
เจ็บหน้าอก ควรรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
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วิธีวิเคราะห์คาตอบ
พิจารณาข้อ 7.10 หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินควรแจ้ง 1669
หากตอบ ใช่ ทั้ง 10 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ใช่ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วย พิจารณาข้อ 8.1 ดูแลตนเอง/สมาชิกด้วยยาสามัญประจาบ้าน ทัง้ แผนปัจจุบนั แผนโบราณ ยาสมุนไพรในงาน
เบื้องต้น
สาธารณสุข มูลฐาน และใช้ยาเท่าที่จาเป็น
พิจารณาข้อ 8.2 วัดไข้ วัดความดันโลหิต และจับชีพจร
พิจารณาข้อ 8.3 ไม่กนิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยแสดงสรรพคุณเป็นยาเพื่อบาบัด
บรรเทา รักษาโรค ซึ่งไม่ตรงกับทีแ่ สดงในฉลาก
พิจารณาข้อ 8.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง โรคประจาตัว การแพ้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ยาที่
เคยใช้ ต่อบุคลากรสาธารณสุข
หากตอบ ใช่ ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ใช่ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน พิจารณาเฉพาะข้อ 9.1 ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที หรือ ได้ออกแรง/ออกกาลัง
ๆ ละ 30 นาที
ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที ขึ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน หรือไม่
หากตอบ ใช่ ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ใช่ ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้
ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ พิจารณาข้อ 10.2 ผูป้ ่วยติดเตียง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหาร ยา การออกกาลังฟื้นฟู
หรือภาคเอกชน
กล้ามเนื้อ และปรับโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของบ้าน ให้เหมาะสมกับผูป้ ่วย จากคนในครอบครัวและชุมชน
หรือไม่
พิจารณาข้อ 10.3 ผูป้ ่วยติดเตียงได้รับสวัสดิการจากรัฐ อาทิ เบีย้ ยังชีพ เบี้ยผู้พกิ าร หรือไม่
หากตอบ ได้รับทุกคน ทัง้ 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้รับ ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้
คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและ
พิจารณาเฉพาะข้อ 11.1 ทุกคนในครัวเรือนนี้ มีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล หรือไม่
ทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
หากตอบ มี ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่มี ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
พิจารณาข้อ 12.2 ในรอบปีที่ผ่านมา คนอายุตั้งแต่ 35 ปีขนึ้ ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ทุกคน หรือไม่
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วิธีวิเคราะห์คาตอบ
พิจารณาข้อ 12.3 คนที่ไม่ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี ตามข้อ 12.2 ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทุกคน หรือไม่
หากตอบ ได้รับทุกคน ทัง้ 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้รับ ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้

หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
ข้อที่ 13 ครัวเรือนมีความมัน่ คงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร พิจารณาข้อ 13.3 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หรือไม่
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พิจารณาข้อ 13.4 ครัวเรือนมีบ้านที่มสี ภาพคงทนถาวร หรือไม่
พิจารณาข้อ 13.5 ครัวเรือนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม หรือไม่
หากตอบ ใช่ ทั้ง 3 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ใช่ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
ข้อที่ 14 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูล พิจารณาข้อ 14.1 มีสภาพในบ้านสะอาด ไม่รกรุงรัง
ฝอยทีถ่ ูกสุขลักษณะ
พิจารณาข้อ 14.2 มีทปี่ ระกอบอาหารสะอาดและเป็นระเบียบ
พิจารณาข้อ 14.3 มีที่เก็บน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี
พิจารณาข้อ 14.4 มีการกาจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะนาโรค ภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน
พิจารณาข้อ 14.5 มีอุปกรณ์ในการกาจัดขยะ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ
พิจารณาข้อ 14.6 มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ของเสียอันตราย 2.ขยะรีไซเคิล
3.เศษอาหาร 4.ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (แบตเตอรี่ มือถือ อุปกรณ์ชาร์จไฟ) 5.ขยะอืน่ ๆ
พิจารณาข้อ 14.7 ครัวเรือนได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจาและการกาจัดขยะมูลฝอยทีถ่ ูก
สุขลักษณะ
พิจารณาข้อ 14.8 มีการกาจัดขยะที่เหลือโดยส่งให้ อปท. กาจัดไปกาจัดต่อ
พิจารณาข้อ 14.9 มีร่องระบายน้าอยู่ในสภาพดี และไม่มีการปล่อยน้าเสียลงแหล่งน้าสาธารณะ
พิจารณาข้อ 14.10 ครัวเรือนมีสว้ มเป็นของตนเอง ซึ่งไม่ได้ใช้ร่วมกกับครัวเรือนอื่น และเป็นทีส่ ามารถถ่าย
อุจจาระอย่างถูกสุขลักษณะ
พิจารณาข้อ 14.11 มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่น ๆ โดยวางให้พ้นมือเด็ก
หากตอบ ใช่ ทั้ง 11 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ใช่ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
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ตัวชี้วดั
ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจากมลพิษ

ข้อที่ 16

ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยั อย่างถูกวิธี และมีการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

ข้อที่ 17

ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

วิธีวิเคราะห์คาตอบ
พิจารณาข้อ 15.1 มีเสียงดัง (อาจสังเกตจากคนทีย่ ืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้ว คนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าอีก
ฝ่ายพูดอะไร หรือ ความรู้สกึ ของบุคคลว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นทีน่ นั้ ๆ)
พิจารณาข้อ 15.2 มีความสั่นสะเทือน (อาจสังเกตจากความรู้สกึ หรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของ
ต่าง ๆ ในครัวเรือน)
พิจารณาข้อ 15.3 มีฝนุ่ ละออง (อาจสังเกตจาก ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า และ ฝุน่ ขนาดเล็ก
สังเกตจากการสะสมของฝุ่นบนพืน้ ผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ภายในบ้าน หรือ จากการหายใจ
ลาบาก หายใจไม่สะดวก รูส้ ึกระคายเคือง มีอาการคัดจมูก เป็นต้น)
พิจารณาข้อ 15.4 มีกลิน่ เหม็น (อาจสังเกตจากการก่อปัญหารบกวน จนรูส้ ึกเกิดความเดือดร้อนราคาญ และ
รู้สึกไม่สบาย เช่น วิงเวียนศีรษะ คลืน่ ไส้ หายใจไม่สะดวก ทาให้เกิดความวิตกกังวล รู้สกึ อึดอัด เครียด เป็นต้น)
พิจารณาข้อ 15.5 มีน้าเสีย (อาจสังเกตจากในบริเวณแหล่งน้าที่อยู่ ใกล้เคียงกับครัวเรือน เช่น แม่นา้ ห้วย
หนอง คลอง หรือบึง โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ)
พิจารณาข้อ 15.6 มีขยะหรือของเสียอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ (อาจสังเกต
จากโดยการมองเห็นหรือสังเกต เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะ กลิน่ เหม็นจากขยะ ของเสีย
อันตรายไม่มีการแยกทิง้ อย่างถูกต้อง พบน้าชะขยะมูลฝอย หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุส์ ัตว์และแมลงพาหะนาโรค)
หากตอบ ไม่ถูกรบกวน ทั้ง 6 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ถูกรบกวน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 16.1 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัตภิ ยั อย่างถูกวิธีหรือไม่
1) อุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
2) อุบัติภัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
3) อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
4) อุบัติภัยทางน้า
พิจารณาข้อ 16.4 ครัวเรือนมีการเตรียมความความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
หากตอบ มี ในข้อ 16.1 (1) , (2) , (3) , (4) และตอบ มี ในข้อ 16.4 ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่มี ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 17.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกฆ่าตาย หรือไม่
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ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อที่ 18

ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี

ข้อที่ 19

ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า

ข้อที่ 20

ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ต

วิธีวิเคราะห์คาตอบ
พิจารณาข้อ 17.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกทาร้ายร่างกาย กระทาอนาจาร ข่มขืน กระทาชาเรา
หรือไม่
พิจารณาข้อ 17.3 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิง่ ราวทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ หลอกลวงให้เสียทรัพย์) หรือไม่
พิจารณาข้อ 17.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือไม่
พิจารณาข้อ 17.5 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีอาชญากรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วกับชีวิตและทรัพย์สนิ หรือไม่
หากตอบ ไม่มี ในข้อ 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.5 และ ตอบ ไม่ถกู บุกรุก ในข้อ 17.4
ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ มี ในข้อ 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.5 หรือ ตอบ ถูกบุกรุก ในข้อ 17.4
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 18.1 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
หรือไม่
พิจารณาข้อ 18.2 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปีบ๊ ) หรือไม่
หากตอบ มีเพียงพอ ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่เพียงพอ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 19.1 ครัวเรือนเข้าถึงเข้าถึงบริการไฟฟ้าระบบสายส่งของรัฐ หรือไม่
พิจารณาข้อ 19.3 ครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพียงพอตลอดปี หรือไม่
หากตอบ เข้าถึง ในข้อ 19.1 และ ตอบ มีเพียงพอ ในข้อ 19.3 ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ เข้าไม่ถงึ ในข้อ 19.1 หรือ ตอบ ไม่เพียงพอ ในข้อ 19.3 ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ใน
ข้อนี้
พิจารณาข้อ 20.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ หรือไม่
พิจารณาข้อ 20.3 ครัวเรือนได้รบั บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ
พิจารณาข้อ 20.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไม่
หากตอบ เข้าถึงและใช้บริการ ในข้อ 20.2 / 20.4 และ ตอบ ใช่ ในข้อ 20.3 ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ เข้าไม่ถึง ในข้อ 20.2 / 20.4 หรือ ตอบ ไม่ใช่ ในข้อ 20.3 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ข้อนี้
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ลาดับ
ข้อที่ 21

ตัวชี้วดั
ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ

วิธีวิเคราะห์คาตอบ
พิจารณาเฉพาะข้อ 21.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ หรือไม่
หากตอบ เข้าถึง ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ เข้าไม่ถึง/ไม่มีบริการ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
ข้อที่ 22 เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี มีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพตามวัย

ข้อที่ 23

ข้อที่ 24

ข้อที่ 25

ข้อที่ 26

พิจารณาข้อ 22.2 เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากการทากิจกรรมร่วมกันในครัวเรือน
หรือไม่
พิจารณาข้อ 22.3 เด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้รับการบริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคน หรือไม่
หากตอบ ได้รับทุกคน ทัง้ 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้รับ ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้
เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
พิจารณาเฉพาะข้อ 23.2 เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้เข้าเรียน ชัน้ ป.1 - ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน
หรือไม่
หากตอบ ได้เรียนทุกคน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้เรียน......คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 และเด็กทีจ่ บการศึกษา พิจารณาข้อ 24.2 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า ทุกคน หรือไม่
ภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มงี านทา ได้รับการ พิจารณาข้อ 24.7 ครัวเรือนนี้ มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
เทียบเท่า ซึง่ ยังไม่มีงานทา ได้รบั การฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน หรือไม่
หากตอบ ได้เรียนทุกคน ในข้อ 24.2 และ ตอบ ได้รับทุกคน ในข้อ 24.7 ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้เรียน.......คน ในข้อ 24.2 หรือ ตอบ ไม่ได้รับ.......คน ในข้อ 24.7
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พิจารณาข้อ 25.2 คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้นคนพิการ) สามารถ อ่าน เขียนภาษาไทย ทุกคนหรือไม่
หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
พิจารณาข้อ 25.3 คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้นคนพิการ) สามารถสามารถคิดเลขอย่างง่ายได้ ทุกคนหรือไม่
หากตอบ ได้ทุกคน ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้.........คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทกั ษะการเรียนรู้ทจี่ าเป็นในศตวรรษที่ พิจารณาข้อ 26.1 ครัวเรือน มีบคุ คลที่มีทกั ษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจ
21
นวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ
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ตัวชี้วดั

หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชีว้ ดั
ข้อที่ 27 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้

ข้อที่ 28

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

ข้อที่ 29

รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

ข้อที่ 30

ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

วิธีวิเคราะห์คาตอบ
พิจารณาข้อ 26.2 ครัวเรือน มีบคุ คลที่มีทกั ษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีประกอบด้วย อัพเดทข้อมูลข่าวสาร
รู้ทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร
พิจารณาข้อ 26.3 ครัวเรือน มีบคุ คลที่มีทกั ษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย มีความยืดหยุน่ รู้จักปรับตัว ริเริ่ม
สิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผูน้ ารับผิดชอบต่อหน้าที่ หมั่นหาความรู้
รอบด้าน
หากตอบ ได้........คน ทั้ง 3 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 27.2 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพทุกคน หรือไม่
พิจารณาข้อ 27.3 คนอายุ 15 - 59 ปี มีรายได้ทกุ คน หรือไม่
หากตอบ มี ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่มี ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาข้อ 28.2 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพทุกคน หรือไม่
พิจารณาข้อ 28.3 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้ทกุ คน หรือไม่
หากตอบ มี ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่มี ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาเฉพาะข้อ 29.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้มีรายได้จากข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อดังต่อไปนี้
หรือไม่
ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์รายได้ตามความจาเป็นขัน้ พื้นฐาน
พิจารณาเฉพาะข้อ 30.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรูปแบบใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1
ข้อ)
หากตอบ มีเงินออม ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่มีเงินออม ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้

หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชีว้ ัด
ข้อที่ 31 เด็กแรกเกิด - 6 ปีทคี่ รัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 พิจารณาเฉพาะข้อ 31.2 ในรอบปีที่ผ่านมา เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัว เรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท
บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
ต่อคนต่อปี ได้รบั เงินอุดหนุนจากภาครัฐ หรือไม่
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ข้อที่ 32

ข้อที่ 33

ข้อที่ 34

ข้อที่ 35

ข้อที่ 36

ตัวชี้วดั

วิธีวิเคราะห์คาตอบ

หากตอบ ได้รับ ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้รับ.......คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิก พิจารณาเฉพาะข้อ 32.2 ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมี
มีคุณสมบัติอนื่ ครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับ
คุณสมบัติอนื่ ครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รบั เงินสวัสดิการจากรัฐ หรือไม่
เงินสวัสดิการจากรัฐ
หากตอบ ได้รับ......คน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้รับ.......คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการ
พิจารณาเฉพาะข้อ 33.2 ครัวเรือนนี้ มีสมาชิกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพและมีรายได้ เกษียณ หรือออกจาก
คุ้มครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน งาน ได้รับการคุ้มครองตามระบบ จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน หรือไม่
หากตอบ ได้รับ......คน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ได้รับ.......คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
พิจารณาข้อ 34.2 ผูส้ ูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็น อยู่ ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สนับสนุนให้
ภาคเอกชน
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยและปรับโครงสร้างและภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสม
กับผูส้ งู วัย จากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน หรือไม่
พิจารณาข้อ 34.3 ผูส้ ูงอายุ ได้รับสวัสดิการชุมชนหรือ เบี้ยยังชีพ จากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่
หากตอบ ได้รับ......คน ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ได้รับ......คน ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้อนี้
ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
พิจารณาข้อ 35.2 ผูพ้ ิการตามข้อ 35.1 มีบัตรประจาตัวคนพิการ หรือไม่
ภาคเอกชน
พิจารณาข้อ 35.3 ผูพ้ ิการได้รบั การดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุง่ ห่ม
และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน รวมทัง้ ได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบีย้ ยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่
หากตอบ มีทุกคน ในข้อ 35.2 และ ตอบ ได้รับ.....คน ในข้อ 35.3 ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่มี.......คน ในข้อ 35.2 หรือ ตอบ ไม่ได้รับ.....คน ในข้อ 35.3
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
ครอบครัวมีความอบอุ่น
กรณีอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ให้พิจารณาข้อ 36.1 กรณีมสี มาชิก 2 คนขึ้นไป อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูพ่ ร้อมหน้าและได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรือ อย่าง
น้อยเดือนละ 4 ครั้ง
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ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อที่ 37

คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง้

ข้อที่ 38

ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนหรือท้องถิน่

วิธีวิเคราะห์คาตอบ
2) สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกัน และไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
หากตอบ มี ทั้ง 3 ข้อข้างต้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่มี ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
กรณีอยู่คนเดียว ให้พิจารณาข้อ 36.2
1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลานและญาติพี่น้อง ต้องมีการ เดินทางเยีย่ มเยือนระหว่างกัน อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2) หากไม่มีบิดามารดา ลูกหลาน และญาติพี่น้องถ้าสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็น
ครอบครัวอบอุ่น
หากตอบ ไปเยี่ยมเยือน ในข้อ 36.2 (1) และ ตอบ มีความสุข ในข้อ 36.2 (2) ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากมีข้อใดข้อหนึ่งตอบ ไม่ไปเยีย่ มเยือน ในข้อ 36.2 (1) หรือ ตอบ ไม่มีความสุข ในข้อ 36.2 (2)
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาเฉพาะข้อ 37.1 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อายุตงั้ แต่ 6 ปีขึ้นไปทุกคน ได้ปฏิบัตกิ จิ กรรม
ทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่ (เช่น การร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา ทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือ การทาละหมาด และการเข้าโบสถ์
คริสต์ เป็นต้น)
หากตอบ ปฏิบตั ิทุกคน ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่ปฏิบัติ.......คน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
พิจารณาเฉพาะข้อ 38.1 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนหรือท้องถิน่ หรือไม่
หากตอบ มีส่วนร่วม ถือว่าผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
หากตอบ ไม่มีส่วนร่วม ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้
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(ร่าง)แบบสอบถาม
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565-2569
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน
เลขประจาตัวประชาชน ----
เบอร์ติดต่อ 
บ้านเลขที่
 กรณีมีบ้านเลขที่
บ้านเลขที่
รหัสประจาบ้าน
ซอย .......................................ถนน................................
ตาบล ......................................อาเภอ.............................
จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย์..............................
 กรณีไม่มีบ้านเลขที่
บ้านเลขที่
บ้าน/ชุมชน ......................................หมู่ที่.................................
ซอย .......................................ถนน................................
ตาบล ......................................อาเภอ.............................
จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย์..............................
เขตการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตาบล..............................................................
 เทศบาลตาบล.................................................................................
 เทศบาลเมือง.................................................................................
 เทศบาลนคร...................................................................................

ดาเนินการจัดเก็บ วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.2565
บันทึกข้อมูลเสร็จ วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.2565
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แนวทางการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่าของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง ควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่า
กว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งของหมู่บ้าน / ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคม
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานจะทาให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือน และหมู่บ้าน / ชุมชนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง
และเมื่อทราบแล้วสมาชิกในครัวเรือนจะต้องช่วยกันแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้นา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดาเนินการต่อไป
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล ทาความเข้าใจแบบสอบถามเล่มนี้โดยละเอียดตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง
2. ทาการสั ม ภาษณ์ข้ อมูล จากหัว หน้าครัว เรือน คู่ ส มรส หรือสมาชิก ของครัว เรือน ที่ส ามารถให้
คาตอบได้ โดยให้สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่อยู่ร่วมกันให้ข้อมูลพร้อมกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนรู้และรับทราบปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และหาทางแก้ไขต่อไป (โปรดใช้ปากกาสีน้าเงินกรอก
ข้อมูล)
3. หลังจากสัมภาษณ์ข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐานทุกข้อแล้ว ให้หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ให้ข้อมูลและผู้
จัดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อรับรอง ว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
4. ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ช่วยกันสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือนว่าผ่านเกณฑ์และไม่
ผ่านเกณฑ์ ใ นเรื่ องใดบ้ าง ลงในหน้าแบบสรุ ป คุ ณภาพชีวิ ต ของครั ว เรื อน แล้ ว มอบให้หั ว หน้ า
ครัวเรือนเพื่อรับทราบผลการจัดเก็ บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานของครัว เรือนตนเอง เพื่อให้ใ ช้
ประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนต่อไป
5. ให้ผู้ตรวจสอบ / ตรวจทานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อรับรอง
ว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง แล้ว รวบรวมส่งให้ผู้บันทึกเพื่อทาการบันทึก
และประมวลผลข้อมูลเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน / ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ต่อไป
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้จัดเก็บข้อมูลคือคณะกรรมการหมู่บ้าน / ชุมชนผู้นาอช./อช. ผู้นาชุมชนหัวหน้าคุ้ม อสม. หรือ
อาสาสมัครอื่น ๆ (ควรคัดเลือกคนที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของคนในหมู่บ้าน / ชุมชน เพราะจะช่วยทาให้การจัดเก็บ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
2. ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน คู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือน ที่สามารถให้ข้อมูลของครัวเรือน
ได้อย่างครบถ้วน
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พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและครัวเรือนเป้าหมาย
1. จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน / ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน
(ต้องอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบปีที่ผ่านมา) หากอยู่มากกว่า 1 แห่งให้เลือกที่ใดที่หนึ่ง
2. จัดเก็บเฉพาะครัวเรือนที่มีคนไทยอาศัยอยู่
การใช้แบบสอบถามและการกรอกข้อมูล
1. ใช้แบบสอบถาม จานวน 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน (ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัว ที่อยู่อาศัยใน
บ้านเรือนเดียวกัน และกินอยู่ด้วยกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้ ในกรณีที่แต่ละ
ครอบครัวไม่ได้กินอยู่ และใช้จ่ายร่วมกันให้แยกแบบสอบถาม และให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่
ไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่เดิมในช่องบ้านใกล้เคียง)
2. กรณีครัวเรือนไม่มีบ้านเลขที่ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่
ใกล้เคียง
3. แบบสอบถามนี้ต้องใช้เก็บข้อมูลแต่ละปี รวม 5 ครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ฉะนั้นจึงควรเก็บ
รักษาไว้ให้ดีในที่ปลอดภัย ไม่ให้ฉีกขาด สูญหาย โดยเฉพาะกรณีเกิดปัญหาน้าท่วม และปลวกกัด
กิน
4. การกรอกข้อมูล หน้า 1 – 5 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
5. คาตอบของข้อมูลแต่ละข้อ มีช่องให้กรอก 5 ช่อง ให้กรอกเฉพาะช่องปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
6. การตอบข้อมูล ให้ทาเครื่องหมาย  ลงใน หรือ หรือ
ได้เลย
7. การตอบข้อมูลใน...............ให้เติมข้อมูลลงในช่องว่าง หรือถ้าไม่มีให้ใส่ 0
8. การกรอกข้อมูลในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2565 - 2569 ให้ใช้เครื่องหมาย ดังนี้
ทาเครื่องหมาย  ในกรณีที่ข้อนั้นผ่านเกณฑ์
ทาเครื่องหมาย  ในกรณีที่ข้อนั้นไม่ผ่านเกณฑ์
ทาเครื่องหมาย – ในกรณีที่ข้อนั้นไม่มีข้อมูล (พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ตัวชี้วัดในคู่มือ)
9. เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์อื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บแบบสอบถามนี้
ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลในปีต่อไป

ข้อความว่า “ในรอบปีที่ผ่านมา” ที่มีอยูใ่ นแบบสอบถามนี้
หมายถึง “การนับจากวันที่สอบถามข้อมูลย้อนหลังไป 12 เดือน”
จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยนาส่วนที่เพิ่มมาแทรกไว้ในแบบสอบถาม ชุดนี้
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แบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ.2565 – 2569
สาหรับใช้ชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
ชื่อ – สกุล

ที่





เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก



มีชื่อใน
ทะเบียน
บ้านที่
สารวจ

คนต่าง
ด้าว





อาชีพ

อายุ

สถานภาพ
การสมรส



เพศ





ปี

เดือน

หลัก/อยู่
ระหว่าง
การศึกษา

การศึกษา



ศาสนา
11

ความ
เกี่ยวข้อง
กับหัวหน้า
ครัวเรือน

สถานะทางร่างกาย
13

14

12



การ
ช่วยเหลือ
ตนเอง

ปกติ

ผู้
พิการ

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

ได้

1

นายสมชาย ทรัพย์มี



-

ชาย

51

-

สมรส

ทานา

ม.ต้น

พุทธ

หัวหน้า
ครัวเรือน





2

นางสมหมาย ทรัพย์มี



-

หญิง

50

-

สมรส

ทานา

ม.ต้น

พุทธ

ภรรยา





3

นายสมเจต ทรัพย์มี



-

ชาย

25

-

สมรส

หัตถกรรม

ม.ปลาย

พุทธ

ลูกชาย





4

นางสาวสมศรี ทรัพย์มี



-

หญิง

16

-

โสด

กาลังศึกษา

ม.ปลาย

พุทธ

ลูกสาว





5

นางสมใจ ทรัพย์มี



-

หญิง

80

-

หม้าย

-

-

พุทธ

มารดา



6

นางสมหญิง ทรัพย์มี



-

หญิง

24

-

สมรส

หัตถกรรม

ม.ปลาย

พุทธ

ลูกสะไภ้





7

เด็กชายสมควร ทรัพย์มี



-

ชาย

3

-

โสด

กาลังศึกษา

อนุบาล

พุทธ

หลาน





8

เด็กชายสมหวัง ทรัพย์มี



-

ชาย

1

11

โสด

-

-

พุทธ

หลาน





9

นายโรเบิร์ต เนเบิล

-



ชาย

28

-

โสด

รับจ้างทั่วไป

ปริญญาตรี

คริสต์

-







10
คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมาชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบัน หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจา แต่ไป ๆ มา ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวทีอ่ ยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
มีชื่อในทะเบียนบ้านที่สารวจ ให้ระบุ 1ใช่ 2.ไม่ใช่ ซึ่งหมายถึงประชากรแฝง
ข้อมูลคนต่างด้าว ให้ระบุ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ดว้ ย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนต่างด้าว
เพศ ให้ระบุ 1.ชาย 2.หญิง 3.ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิด (LGBTI) Lesbian หมายถึง หญิงรักหญิง Gay หมายถึง ชายรักชาย Bisexual หมายถึง คนรักสองเพศ Transgender หมายถึงคนข้ามเพศ Intersex หมายถึง เพศกากวม
อายุ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น และในกรณีทอี่ ายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
สถานภาพการสมรส ให้ระบุ 1. โสด 2.สมรส 3.อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส 4.หม้าย 5.หย่าร้าง 6.แยกกันอยู่

59

ไม่ได้

ปี 2565
ที่


ชื่อ – สกุล


(ร่าง) แบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ.2565 – 2569
สาหรับใช้ชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก


มีชื่อใน
ทะเบียน
บ้านที่
สารวจ


คนต่าง
ด้าว


อายุ


เพศ

ปี

เดือน

สถานภาพ
การสมรส


อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา


การศึกษา


ศาสนา
11

ความ
เกี่ยวข้อง
กับหัวหน้า
ครัวเรือน
12

สถานะทางร่างกาย
13

การ
ช่วยเหลือ
ตนเอง
14

ปกติ

ผู้
พิการ

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

ได้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมาชิกในครัวเรือนในปีปจั จุบัน หมายถึง สมาชิกทีอ่ ยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจา แต่ไป ๆ มา ๆ ในรอบปีทผี่ ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวทีอ่ ยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
มีชื่อในทะเบียนบ้านที่สารวจ ให้ระบุ 1ใช่ 2.ไม่ใช่ ซึ่งหมายถึงประชากรแฝง
ข้อมูลคนต่างด้าว ให้ระบุ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ดว้ ย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมู ลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนต่างด้าว
เพศ ให้ระบุ 1.ชาย 2.หญิง 3.ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิด (LGBTI) Lesbian หมายถึง หญิงรักหญิง Gay หมายถึง ชายรักชาย Bisexual หมายถึง คนรักสองเพศ Transgender หมายถึงคนข้ามเพศ Intersex หมายถึง เพศกากวม
อายุ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น และในกรณีทอี่ ายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
สถานภาพการสมรส ให้ระบุ 1. โสด 2.สมรส 3.อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส 4.หม้าย 5.หย่าร้าง 6.แยกกันอยู่
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ไม่ได้

ปี 2566
ที่


ชื่อ – สกุล


เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก


มีชื่อใน
ทะเบียน
บ้านที่
สารวจ


คนต่าง
ด้าว


อายุ


เพศ

ปี

สถานภาพ
การสมรส

เดือน

อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา


การศึกษา


ศาสนา
11

ความ
เกี่ยวข้อง
กับหัวหน้า
ครัวเรือน
12

สถานะทางร่างกาย
13

การ
ช่วยเหลือ
ตนเอง
14

ปกติ

ผู้
พิการ

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

ได้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมาชิกในครัวเรือนในปีปจั จุบัน หมายถึง สมาชิกทีอ่ ยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจา แต่ไป ๆ มา ๆ ในรอบปีทผี่ ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวทีอ่ ยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
มีชื่อในทะเบียนบ้านที่สารวจ ให้ระบุ 1ใช่ 2.ไม่ใช่ ซึ่งหมายถึงประชากรแฝง
ข้อมูลคนต่างด้าว ให้ระบุ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ดว้ ย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมู ลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนต่างด้าว
เพศ ให้ระบุ 1.ชาย 2.หญิง 3.ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิด (LGBTI) Lesbian หมายถึง หญิงรักหญิง Gay หมายถึง ชายรักชาย Bisexual หมายถึง คนรักสองเพศ Transgender หมายถึงคนข้ามเพศ Intersex หมายถึง เพศกากวม
อายุ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น และในกรณีทอี่ ายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
สถานภาพการสมรส ให้ระบุ 1. โสด 2.สมรส 3.อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส 4.หม้าย 5.หย่าร้าง 6.แยกกันอยู่
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ไม่ได้

ปี 2567
ที่


ชื่อ – สกุล


เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก


มีชื่อใน
ทะเบียน
บ้านที่
สารวจ


คนต่าง
ด้าว


อายุ


เพศ

ปี

สถานภาพ
การสมรส

เดือน

อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา


การศึกษา


ศาสนา
11

ความ
เกี่ยวข้อง
กับหัวหน้า
ครัวเรือน
12

สถานะทางร่างกาย
13

การ
ช่วยเหลือ
ตนเอง
14

ปกติ

ผู้
พิการ

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

ได้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมาชิกในครัวเรือนในปีปจั จุบัน หมายถึง สมาชิกทีอ่ ยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจา แต่ไป ๆ มา ๆ ในรอบปีทผี่ ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวทีอ่ ยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
มีชื่อในทะเบียนบ้านที่สารวจ ให้ระบุ 1ใช่ 2.ไม่ใช่ ซึ่งหมายถึงประชากรแฝง
ข้อมูลคนต่างด้าว ให้ระบุ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ดว้ ย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนต่างด้าว
เพศ ให้ระบุ 1.ชาย 2.หญิง 3.ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิด (LGBTI) Lesbian หมายถึง หญิงรักหญิง Gay หมายถึง ชายรักชาย Bisexual หมายถึง คนรักสองเพศ Transgender หมายถึงคนข้ามเพศ Intersex หมายถึง เพศกากวม
อายุ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น และในกรณีทอี่ ายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
สถานภาพการสมรส ให้ระบุ 1. โสด 2.สมรส 3.อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส 4.หม้าย 5.หย่าร้าง 6.แยกกันอยู่
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ปี 2568
ที่


ชื่อ – สกุล


เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก


มีชื่อใน
ทะเบียน
บ้านที่
สารวจ


คนต่าง
ด้าว


อายุ


เพศ

ปี

สถานภาพ
การสมรส

เดือน

อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา


การศึกษา


ศาสนา
11

ความ
เกี่ยวข้อง
กับหัวหน้า
ครัวเรือน
12

สถานะทางร่างกาย
13

การ
ช่วยเหลือ
ตนเอง
14

ปกติ

ผู้
พิการ

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

ได้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมาชิกในครัวเรือนในปีปจั จุบัน หมายถึง สมาชิกทีอ่ ยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจา แต่ไป ๆ มา ๆ ในรอบปีทผี่ ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวทีอ่ ยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
มีชื่อในทะเบียนบ้านที่สารวจ ให้ระบุ 1ใช่ 2.ไม่ใช่ ซึ่งหมายถึงประชากรแฝง
ข้อมูลคนต่างด้าว ให้ระบุ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ดว้ ย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนต่างด้าว
เพศ ให้ระบุ 1.ชาย 2.หญิง 3.ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิด (LGBTI) Lesbian หมายถึง หญิงรักหญิง Gay หมายถึง ชายรักชาย Bisexual หมายถึง คนรักสองเพศ Transgender หมายถึงคนข้ามเพศ Intersex หมายถึง เพศกากวม
อายุ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น และในกรณีทอี่ ายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
สถานภาพการสมรส ให้ระบุ 1. โสด 2.สมรส 3.อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส 4.หม้าย 5.หย่าร้าง 6.แยกกันอยู่
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(ร่าง) เครือ่ งชี้วดั และแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
สาหรับใช้ชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั /คาถาม
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
1.1 ในช่วงเวลา 1 ปี ก่อนการสัมภาษณ์ ครัวเรือนนี้ มีหญิง
ตั้งครรภ์ หรือไม่
1.2
1.3
1.4

ในช่วงเวลา 1 ปี ก่อนการสัมภาษณ์ หญิงตั้งครรภ์ได้รบั
การฝากครรภ์และดูแลครรภ์จากบุคลากรสาธารณสุข ครบ
5 ครั้ง การฝากครรภ์คุณภาพ
ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้มมี ารดาทีเ่ สียชีวิตจากการ
คลอดบุตร หรือไม่
ในรอบปีที่ผา่ นมา ก่อนวันสัมภาษณ์ ครัวเรือนนีม้ ีทารกที่
เสียชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดหรือไม่

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2565

ปี 2566

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2)
มี.............คน
ไม่ได้รบั
ได้รับ...................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2)
มี.............คน
ไม่ได้รบั
ได้รับ...................คน

ไม่มี
มี.............คน
ไม่มี
มี.............คน

ไม่มี
มี.............คน
ไม่มี
มี.............คน

ปี 2568

ปี 2569

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2)
มี.............คน
ไม่ได้รบั
ได้รับ...................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2)
มี.............คน
ไม่ได้รบั
ได้รับ...................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2)
มี.............คน
ไม่ได้รบั
ได้รับ...................คน

ไม่มี
มี.............คน
ไม่มี
มี.............คน

ไม่มี
มี.............คน
ไม่มี
มี.............คน

ไม่มี
มี.............คน
ไม่มี
มี.............คน

2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
น้าหนักแรกเกิดไม่นอ้ ยกว่า 2,500 กรัม ให้ใช้กับเด็กแรกเกิดทุกคน รวมทั้งเด็กฝาแฝด เนือ่ งจากอัตราการเกิดและมีชวี ิตรอดจะสูงกว่า และยังมีผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมองของเด็กด้วย
2.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
มี.............คน
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
.................................................
น้อยกว่า.............คน
ทุกคน

มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
2.2 เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี มีน้าหนักแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500
น้อยกว่า.............คน
น้อยกว่า.............คน
น้อยกว่า.............คน
น้อยกว่า.............คน
กรัม ทุกคน หรือไม่
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
ได้กินนมแม่อย่างเดียว หมายถึง การให้เด็กกินเฉพาะนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น เพราะนมแม่มีปริมาณน้าเพี ยงพอสาหรับทารก มีภูมิคุ้มกันโรคและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตสาหรับทารก ถ้าให้ทารกดื่มน้าหรือ
อาหารอื่นร่วมด้วยจะทาให้กินนมแม่ได้น้อยลง เด็กจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และนมแม่ยังมีสารป้องกันการเกิดเชื้อราในปาก (ฝ้าในปาก) จึงไม่ควรดื่มน้าตาม เมื่อครบ 6 เดือนแล้วจึงให้อาหารตามวัยไปพร้อมกัน และสามารถให้นมแม่
ต่อเนื่องจนถึงอายุ 2 ปี
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คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
โดยกลุ่มเป้าหมายในการสารวจมี 2 กลุ่ม ดังนี้ - เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตามในการดื่มนมแม่ติดต่อกันจนถึงวันที่สารวจ
- เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อการวัดผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการเจริญเติบโตทีม่ ีคณ
ุ ภาพของเด็กทารกต่อไป
3.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
3.2 เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้กนิ นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรก
ไม่ได้กิน..................คน
ไม่ได้กิน..................คน
ไม่ได้กิน..................คน
ไม่ได้กิน..................คน
เกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันที่สารวจทุกคน หรือไม่
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
3.3 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
ตัวชี้วดั /คาถาม

มี........................คน
3.4 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ได้กินนมแม่อย่างเดียว เป็น
ไม่ได้กิน.............คน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน ทุกคน หรือไม่
ทุกคน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
4.2

เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรค ครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ที่อยู่ด้านล่าง) ทุกคน หรือไม่

มี........................คน
ไม่ได้รบั .............คน
ได้รับทุกคน (ข้ามไปข้อ 6)

ปี 2569

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)
มี.............คน
โปรดระบุวันเดือนปีเกิด
.................................................
ไม่ได้กิน..................คน
ทุกคน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)

มี........................คน
ไม่ได้กิน.............คน
ทุกคน

มี........................คน
ไม่ได้กิน.............คน
ทุกคน

มี........................คน
ไม่ได้กิน.............คน
ทุกคน

มี........................คน
ไม่ได้กิน.............คน
ทุกคน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
มี........................คน
ไม่ได้รบั .............คน
ได้รับทุกคน (ข้ามไปข้อ 6)

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
มี........................คน
ไม่ได้รบั .............คน
ได้รับทุกคน (ข้ามไปข้อ 6)

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
มี........................คน
ไม่ได้รบั .............คน
ได้รับทุกคน (ข้ามไปข้อ 6)

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
มี........................คน
ไม่ได้รบั .............คน
ได้รับทุกคน (ข้ามไปข้อ 6)

4.3 ให้ระบุจานวนเด็กที่ไม่ได้รบั วัคซีน ในตารางข้างล่างนี้
ตัวอย่างเช่น ครัวเรือนทีม่ ีเด็กอายุ 1 ปี 2 คน และ ทั้ง 2 คน ไม่เคยได้รับวัคซีนเลย กรณีนี้ตอ้ งกรอก "2" ทุกช่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี แต่ถ้าหากว่าเด็กคนหนึ่งได้รบั วัคซีนครบถ้วน แต่เด็กอีกคนหนึ่งไม่ได้รับวัคซีนในช่วง 4 เดือนแรก
กรณีนี้ต้องกรอก "1" ทุกช่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 เดือน เป็นต้น
อายุ
ตารางสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ปี 2559 (อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในอนาคต)
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แรกเกิด
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี
1 เดือน
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี (เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี)
2 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 1
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
4 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 1 ครั้ง
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คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3

ตัวชี้วดั /คาถาม

6 เดือน

9-12 เดือน

1 ปี

1 ปี 6
เดือน
2 ปี 6
เดือน

4 ปี

7 ปี

12 ปี

ปี 2565
ปี 2566
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 1
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกัน 1 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
(ชนิดเชื้อเป็น) ครั้งที่ 1
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 4
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ครั้งที่ 3 หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อเป็น) ครั้งที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 5
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (ตรวจสอบประวัติและให้ในรายที่ได้รบั ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์)
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ตรวจสอบประวัตแิ ละให้ในรายที่ได้รบั ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์)
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น)
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก (ทุกคน)
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
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ปี 2568

ปี 2569

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

5. เด็กได้รับการดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือ DSPM-Developmental Surveillance and Promotion Manual หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ที่เป็นคู่มือเพือ่ ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและอสม. ใช้เฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตของลูกหลานอย่างใกล้ชิด หากสงสัยล่าช้าก็สามารถแก้ไขส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย ตามคาแนะนาในคู่มอื DSPM นี้ได้ทนั ที
5.1 เด็กใน 0-5 ปีในครัวเรือนได้รับการตรวจคัดกรอง
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
พัฒนาการโดยใช้คู่มอื DSPM ผ่านครบ 5 ด้าน
ได้รับ...................คน
ได้รับ...................คน
ได้รับ...................คน
ได้รับ...................คน
ได้รับ...................คน
ประกอบด้วย
1. ด้านการเคลือ่ นไหว
2. ด้านการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปญ
ั ญา
3. ด้านการเข้าใจภาษา
4. ด้านการใช้ภาษา
5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
5.2 ครัวเรือนนี้ มีเด็กมีพัฒนาการล่าช้า หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6)
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
5.3 หากมีหรือพบเด็กในครัวเรือนที่มีพัฒนาการล่าช้า ต้องแจ้ง
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ให้บุคลากรสาธารณสุข ทราบ เพื่อ แก้ไขส่งเสริมให้เด็กมี
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
พัฒนาการสมวัย
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารทีม่ ีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐานครบทั้ง 4 เรือ่ ง ดังต่อไปนี้
6.1
ครัวเรือนมีการประกอบอาหารด้วยตนเอง
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
6.2
ถ้ากินอาหารบรรจุสาเร็จ ต้องมีเครือ่ งหมาย อย. เช่น
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
เกลือเสริมไอโอดีน น้าปลา น้าส้มสายชู อาหารกระป๋อง
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
นม อาหารกล่อง เป็นต้น
6.3
ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องทาให้สุกด้วยความร้อน
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
6.4
ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ทาการแช่ด้วยน้า
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ผสมด่างทับทิมหรือน้ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้าสะอาด
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
หลาย ๆ ครั้ง
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ตัวชี้วดั /คาถาม
6.5

ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้ช้อนกลาง

7.7

ควรลุกขึ้นเดินและเปลี่ยนท่าทางทุก 1 ชั่วโมง

7.8

พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ / มือถือ ทุก 1 ชั่วโมง
อย่างน้อย 1 - 20 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโด
รม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567
ปี 2568
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่

ปี 2569

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบซักถามจนสามารถประเมิน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับบริการ เพื่อการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างหมาะสม และ
สามารถบอกต่อผูอ้ ื่นได้ (ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ทุกคนในครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ดังต่อไปนี้
7.1 ดื่มน้าสะอาดประมาณ 2 ลิตรต่อวัน
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
7.2 นอนหลับสนิท 7 - 8 ชั่วโมงต่อคืน
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
7.3 กินอาหารหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้น้อย ดื่มเหล้า สูบ
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
บุหรี่ ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
สูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ คอลเรสเตอรอล
ในเลือดสูง
7.4 ผลไม้บางชนิดที่มีน้าตาลและพลังงานสูง เช่น ทุเรียน ลาไย
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
จึงควรกินแต่น้อยโดยเฉพาะผู้ทีมีโรคประจาตัว
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
7.5 ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟัน
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ที่มีฟลูออไรด์ ครั้งละ 2 นาทีวันละ 2 ครั้ง
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
7.6 เมื่อมีอาการไอหรือจามมีการป้องกันตนเองและผู้อนื่ ด้วย
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
การสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างถูกวิธี
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
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ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ตัวชี้วดั /คาถาม
7.9
7.10

หากมีหรือพบบุคคลทีม่ ีอาการ ใบหน้าและปากเบี้ยว แขน
ขาอ่อนแรงซีกเดียว พูดไม่ชัดและเจ็บหน้าอก ควรรีบไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินควรแจ้ง 1669

ปี 2565

ปี 2566

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567
ปี 2568
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ปี 2569
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ยาสามัญประจาบ้าน คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาคัดเลือกว่าเป็นยาปลอดภัย เป็นยาที่เหมาะสมทีจ่ ะให้ประชาชนซื้อมาใช้ด้วยตนเอง เพื่อการดูแลรัก ษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นได้ สามารถสังเกตจากบริเวณภาชนะ
บรรจุจะมีคาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” พิมพ์อยู่ ซึ่งมีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ
ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน กาหนดตามประกาศของกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ ปัจจุบันมี 67 ชนิด
ทุกคนในครัวเรือน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ได้ปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้ เพื่อบาบัด รักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้ งต้น
8.1 ดู แ ลตนเอง/สมาชิ ก ด้ ว ยยาสามั ญ ประจ าบ้ า น ทั้ ง แผน
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ปัจ จุ บัน แผนโบราณ ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุข มูล
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ฐาน และใช้ยาเท่าที่จาเป็น
8.2 วัดไข้ วัดความดันโลหิต และจับชีพจร
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่
ก
ิ
น
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
เ
สริ
ม
อาหารที
อ
่
วดอ้
า
งสรรพคุ
ณ
เกิ
น
จริ
ง
โดยแสดง
8.3
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
สรรพคุณเป็นยาเพื่อบาบัด บรรเทา รักษาโรค ซึ่งไม่ตรงกับที่แสดง
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ในฉลาก
8.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง โรคประจาตัว การ
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
แพ้ ย า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ/ยาที่ เ คยใช้ ต่ อ บุ ค ลากร
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
สาธารณสุข
9. คนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
การออกกาลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหนัก เช่น เดินจ้า วิ่ง/วิง่ เหยาะ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค ว่ายน้า
กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เล่นกีฬาประเภทฝึกความอดทน (สมรรถภาพทางกาย) ฯลฯ วันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
การออกแรง/ออกกาลัง หมายถึง การออกแรง/ออกกาลัง (ไม่ใช่ยืนหรือนั่งทางานเฉยๆ) ทางานประกอบอาชีพ (หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง ถีบสามล้อ เกี่ยวข้าว รับจ้าง แบกหาม ฯลฯ) หรือทางานบ้าน งานสวน งานสนามในบริเวณบ้าน
(เช็ดถูกระจก ล้างขัดพื้น ถูบา้ น ทาสวนครัว ขึ้นลงบันได ฯลฯ) หรือเดินทาง (เดิน หรือ ปั่นจักรยานไปทางานหรือทาธุระ ฯลฯ) หรือออกกาลั งกาย เล่นกีฬาอย่างน้อยทาให้รู้สึกเหนื่อยบ้าง หายใจเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป
รวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
ทุกคนในครัวเรือน ยกเว้นผูป้ ่วยติดเตียงหรือบุคคลที่มีข้อจากัดด้านการเคลือ่ นไหว ทีม่ ีคนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567
ปี 2568
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่

ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
ไม่ใช่
ไม่ใช่
หรือ ได้ออกแรง/ออกกาลังติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที
ใช่
ใช่
ขึ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
หรือไม่
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้ป่วยติดเตียง หมายถึง ผู้ป่วยทีม่ ีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกิดสภาวะร่างกายเสือ่ มโทรม ทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้เหมือนคนปกติ
การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หมายถึง การได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว อาสาสมัครในชุมชน สวัสดิการชุมชน สวัสดิ การจากรัฐ หรือการช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน
10.1 ครัวเรือนนี้ มีผปู้ ่วยติดเตียง หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 11)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 11)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 11)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 11)
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
10.2 ผู้ป่วยติดเตียง ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ชวี ิตความเป็นอยู่
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ด้านอาหาร ยา การออกกาลังฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และปรับ
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของบ้าน ให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย จากคนในครอบครัวและชุมชน หรือไม่
10.3 ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั สวัสดิการจากรัฐ อาทิ เบี้ยยังชีพ เบี้ย
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ผู้พิการ หรือไม่
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
10.4 ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลและช่วยเหลือจากองค์กร
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
เอกชนหรือไม่
ได้รับ......................คน
ได้รับ......................คน
ได้รับ......................คน
ได้รับ......................คน
ได้รบั ทุกคน
ได้รบั ทุกคน
ได้รบั ทุกคน
ได้รบั ทุกคน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล และทราบสถานทีใ่ ช้บริการตามสิทธิ
11.1 ทุกคนในครัวเรือนนี้ มีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หรือไม่
มีทุกคน
มีทุกคน
มีทุกคน
มีทุกคน
11.2 จ า น ว น ค น ใ น ค รั ว เ รื อ น ที่ มี ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ / สิ ท ธิ
ประกันสุขภาพเอกชน..........คน
ประกันสุขภาพเอกชน..........คน
ประกันสุขภาพเอกชน..........คน
ประกันสุขภาพเอกชน..........คน
รักษาพยาบาล และทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ (ตอบ
สิทธิข้าราชการ....................คน
สิทธิขา้ ราชการ....................คน
สิทธิข้าราชการ....................คน
สิทธิข้าราชการ....................คน
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
9.1

สิทธิประกันสังคม.................คน

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
(สิทธิบัตรทอง).......................คน
อืน่ ๆ ระบุ...........จานวน......คน

สิทธิประกันสังคม.................คน

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
(สิทธิบัตรทอง).......................คน
อืน่ ๆ ระบุ...........จานวน......คน
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สิทธิประกันสังคม.................คน

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
(สิทธิบัตรทอง).......................คน
อื่นๆ ระบุ...........จานวน......คน

สิทธิประกันสังคม.................คน

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
(สิทธิบัตรทอง).......................คน
อืน่ ๆ ระบุ...........จานวน......คน

ปี 2569
ไม่ใช่
ใช่

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 11)
มี........................คน
ไม่ได้รบั
ได้รับทุกคน
ไม่ได้รบั
ได้รับทุกคน
ไม่ได้รบั
ได้รับ......................คน
ได้รบั ทุกคน
ไม่มี
มีทุกคน
ประกันสุขภาพเอกชน..........คน
สิทธิข้าราชการ....................คน
สิทธิประกันสังคม.................คน
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
(สิทธิบัตรทอง).......................คน
อืน่ ๆ ระบุ...........จานวน......คน

ตัวชี้วดั /คาถาม
11.3 ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา จ านวนคนในครั ว เรื อ นที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
สถานพยาบาล ดังต่อไปนี้

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

รพสต. จานวน................คน

รพสต. จานวน................คน

รพสต. จานวน................คน

รพสต. จานวน................คน

รพสต. จานวน................คน

รพ.รัฐ จานวน.................คน

รพ.รัฐ จานวน.................คน

รพ.รัฐ จานวน.................คน

รพ.รัฐ จานวน.................คน

รพ.รัฐ จานวน.................คน

รพ.เอกชน จานวน..........คน

รพ.เอกชน จานวน..........คน

รพ.เอกชน จานวน..........คน

รพ.เอกชน จานวน..........คน

รพ.เอกชน จานวน..........คน

คลินิก จานวน.................คน

คลินิก จานวน.................คน

คลินิก จานวน.................คน

คลินิก จานวน.................คน

คลินิก จานวน.................คน

แพทย์แผนไทยจานวน....คน

แพทย์แผนไทยจานวน....คน

แพทย์แผนไทยจานวน....คน

แพทย์แผนไทยจานวน....คน

แพทย์แผนไทยจานวน....คน

หมอชาวบ้านจานวน.......คน

หมอชาวบ้านจานวน.......คน

หมอชาวบ้านจานวน.......คน

หมอชาวบ้านจานวน.......คน

หมอชาวบ้านจานวน.......คน

อื่น ๆ ระบุ......จานวน.....คน

อื่น ๆ ระบุ......จานวน.....คน

อื่น ๆ ระบุ......จานวน.....คน

อื่น ๆ ระบุ......จานวน.....คน

อื่น ๆ ระบุ......จานวน.....คน

12. คนอายุ 35 ปีขนึ้ ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ตรวจสุขภาพประจาปี หมายถึง การตรวจสุขภาพหลายอย่างเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น
ดังนี้
- การตรวจสุขภาพหลายอย่างเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ
การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น
- คนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นกลุม่ ทีม่ ีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จึงควรจะมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
12.1 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 13)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 13)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 13)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 13)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 13)
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
มี........................คน
12.2 ในรอบปีที่ผา่ นมา คนอายุตั้งแต่ 35 ปีขนึ้ ไป ได้รับการ
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ตรวจสุขภาพประจาปี ทุกคน หรือไม่
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
12.3 คนที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ตามข้อ 12.2 ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดัน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
โลหิตสูง ทุกคน หรือไม่
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หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วัด
คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2568
ปี 2569
13. ครัวเรือนมีความมัน่ คงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หมายถึง สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม เช่น ไม่แออัด ไม่อยู่ในที่สาธารณะหรือเขตป่าสงวน ไม่ถูกไล่ที่ ไม่อยู่ในเขตที่ประสบภัยน้าท่วมอย่าง
ร้ายแรง ดินโคลนถล่ม เป็นต้น และบ้านมีสภาพคงทนถาวร หมายถึง บ้านมีโครงสร้างบ้าน มีหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี และมีฝาครบทั้ง 4 ด้าน มีประตูหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ไม่ชารุด อยู่คงทน สามารถอยูต่ ่อไปได้ไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี
ครัวเรือนต้องมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
13.1 ลักษณะการครอบครองที่อยูอ่ าศัย
บ้านตนเอง
บ้านตนเอง
บ้านตนเอง
บ้านตนเอง
บ้านตนเอง
บ้านเช่า
บ้านญาติ
อื่น ๆ ระบุ.................

บ้านเช่า
บ้านญาติ
อื่น ๆ ระบุ.................

บ้านเช่า
บ้านญาติ
อื่น ๆ ระบุ.................

บ้านเช่า
บ้านญาติ
อื่น ๆ ระบุ.................

บ้านเช่า
บ้านญาติ
อื่น ๆ ระบุ.................

ที่ดินตนเอง
ที่ดินเช่า
ที่ดินสาธารณะ
อื่น ๆ ระบุ.................
13.3 ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย หรือไม่
ไม่ใช่
ใช่
13.4 ครัวเรือนมีบา้ นทีม่ ีสภาพคงทนถาวร หรือไม่
ไม่ใช่
ใช่
13.5 ครัวเรือนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มคี วามเหมาะสม
ไม่ใช่
หรือไม่
ใช่
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนต้องมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
14.1 มีสภาพในบ้านสะอาด ไม่รกรุงรัง
ไม่ใช่
ใช่
14.2 มีที่ประกอบอาหารสะอาดและเป็นระเบียบ
ไม่ใช่
ใช่

ที่ดินตนเอง
ที่ดินเช่า
ที่ดินสาธารณะ
อื่น ๆ ระบุ.................
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ที่ดินตนเอง
ที่ดินเช่า
ที่ดินสาธารณะ
อื่น ๆ ระบุ.................
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ที่ดินตนเอง
ที่ดินเช่า
ที่ดินสาธารณะ
อื่น ๆ ระบุ.................
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ที่ดินตนเอง
ที่ดินเช่า
ที่ดินสาธารณะ
อื่น ๆ ระบุ.................
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

13.2

ลักษณะการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของที่อยู่อาศัย
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ตัวชี้วดั /คาถาม
14.3

มีที่เก็บน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี

14.4

มีการกาจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะนาโรค ภายในบ้านหรือ
บริเวณบ้าน

14.5

มีอุปกรณ์ในการกาจัดขยะ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่
ขยะ

14.6

มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1.ของเสียอันตราย 2.ขยะรีไซเคิล 3.เศษอาหาร 4.ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (แบตเตอรี่ มือถือ อุปกรณ์ชาร์จไฟ) 5.
ขยะอื่น ๆ
ครัวเรือนได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจาและ
การกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

14.7
14.8

มีการกาจัดขยะที่เหลือโดยส่งให้ อปท. กาจัดไปกาจัดต่อ

14.9

มีร่องระบายน้าอยู่ในสภาพดี และไม่มีการปล่อยน้าเสียลง
แหล่งน้าสาธารณะ

14.10

ครัวเรือนมีส้วมเป็นของตนเอง ซึ่งไม่ได้ใช้ร่วมกกับ
ครัวเรือนอืน่ และเป็นที่สามารถถ่ายอุจจาระอย่างถูก
สุขลักษณะ
มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจาก
เครื่องใช้อื่น ๆ โดยวางให้พ้นมือเด็ก

14.11

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567
ปี 2568
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่

ปี 2569

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่

15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
การถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระทา หรือสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรม หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มตี ่อคนในครัว เรือน หรือเกิดจากการประกอบกิจการของแหล่งอุตสาหกรรม เช่น การผลิต ประกอบ บรรจุ
หรือ แปรสภาพ เป็นต้น โดยสิ่งที่เป็นต้นเหตุรบกวนจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) เกิดขึ้นซ้า ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือมีความต่อเนือ่ งทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) โดยเกิดขึน้ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ขนึ้ ไป
2) เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน รวมทั้งก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนก ความเครียด วิตกกังวล จนไม่สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
ครัวเรือนนี้ถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง กลิ่น น้าเสีย ขยะหรือของเสียอันตราย ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วดั /คาถาม
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

มีเสียงดัง
(อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้ว คน
ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าอีกฝ่ายพูดอะไร หรือ ความรู้สึกของ
บุคคลว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นที่นั้น ๆ)
มีความสั่นสะเทือน
(อาจสังเกตจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือ
ภาชนะ สิ่งของต่าง ๆ ในครัวเรือน)
มีฝุ่นละออง
(อาจสังเกตจาก ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า
และ ฝุ่น ขนาดเล็ก สังเกตจากการสะสมของฝุ่นบนพื้น
ผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือ
จากการหายใจลาบาก หายใจไม่สะดวก รู้สึกระคายเคือง
มีอาการคัดจมูก เป็นต้น)
มีกลิ่นเหม็น
(อาจสังเกตจากการก่อปัญหารบกวน จนรู้สึกเกิดความ
เดือดร้อนราคาญ และรู้สึกไม่สบาย เช่น วิงเวียนศีรษะ
คลื่นไส้ หายใจไม่สะดวก ทาให้เกิดความวิตกกังวล รู้สึก
อึดอัด เครียด เป็นต้น)
มีน้าเสีย
(อาจสั ง เกตจากในบริ เ วณแหล่ ง น้ าที่ อ ยู่ ใกล้ เ คี ย งกั บ
ครัวเรือน เช่น แม่น้า ห้วย หนอง คลอง หรือบึง โดย
การสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ)
มีขยะหรือของเสียอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋อง
สเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
(อาจสังเกตจากโดยการมองเห็นหรือสังเกต เช่น ปริมาณ
ขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะ กลิ่นเหม็นจากขยะ ของ
เสียอันตรายไม่มีการแยกทิ้งอย่างถูกต้อง พบน้าชะขยะ
มูลฝอย หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนา
โรค)

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567
ปี 2568
ถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ปี 2565
ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ปี 2566
ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน
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ปี 2569
ถูกรบกวน
ไม่ถูกรบกวน

ตัวชี้วดั /คาถาม
15.7

หากครัวเรือนมีปัญหาตามข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อย่อย
ข้างต้น ให้ระบุว่าครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้แหล่งใด

ปี 2565
แหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งเกษตรกรรม
แหล่งสถานบันเทิง
แหล่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ระบุ.....................

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

แหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งเกษตรกรรม
แหล่งสถานบันเทิง
แหล่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ระบุ.....................

แหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งเกษตรกรรม
แหล่งสถานบันเทิง
แหล่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ระบุ.....................

ปี 2568
แหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งเกษตรกรรม
แหล่งสถานบันเทิง
แหล่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ระบุ.....................

ปี 2569
แหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งเกษตรกรรม
แหล่งสถานบันเทิง
แหล่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ระบุ.....................

16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
การป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ได้แก่ 1) การปฏิบัตติ ามกฎหมายและป้องกันอุบัตภิ ัยในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถไม่เกินความเร็ วที่กาหนด ไม่ขับรถเมื่อมีอาการเหนื่อยล้า ง่วงนอนหรือดืม่
แอลกอฮอล์ 2) มีการตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพดี เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก หรือสวิตซ์ไฟ พัดลม หม้อหุงข้าว 3) มีการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ เช่น ปฏิบัตติ ามคาแนะนาในการใช้
สารเคมี ใช้อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (สวมแว่นตา หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ)
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ หมายถึง การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ าให้ครัวเรือนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกั บผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ หากเตรียมความ
พร้อมได้ดี จะทาให้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้มากขึน้
ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่ เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคทีแ่ พร่หรือระบาด
ในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนือ่ งมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอืน่ ๆ ไม่ว่ าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
16.1 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
16.2 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนประสบอุบตั ภิ ัย หรือไม่
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
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16.3

16.4
16.5

ปี 2565
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
ในรอบปีที่ผา่ นมา มีสมาชิกครัวเรือนเสียชีวิตหรือสูญหาย อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
จากอุบตั ิภัยหรือไม่
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มี
มี
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
ครัวเรือนมีการเตรียมความความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
ไม่มี
มี
ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนประสบภัยพิบัติ ด้านใดบ้าง
อุทกภัย/คลืน่ สึนามิ
ระบุได้มากกว่า 1 ด้าน
วาตภัย
อัคคีภัย
ดินโคลนถล่ม

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
อุทกภัย/คลืน่ สึนามิ
อุทกภัย/คลืน่ สึนามิ
อุทกภัย/คลืน่ สึนามิ
วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
ดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม

ปี 2569
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มี
มี
อุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ
ไม่มี
มี
อุบัตภิ ัยทางน้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
อุทกภัย/คลืน่ สึนามิ
วาตภัย
อัคคีภัย
ดินโคลนถล่ม

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

หมอกควัน/ควันพิษ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
ภัยจากสารเคมี
ภัยทางถนน

หมอกควัน/ควันพิษ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
ภัยจากสารเคมี
ภัยทางถนน

หมอกควัน/ควันพิษ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
ภัยจากสารเคมี
ภัยทางถนน

หมอกควัน/ควันพิษ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
ภัยจากสารเคมี
ภัยทางถนน

หมอกควัน/ควันพิษ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
ภัยจากสารเคมี
ภัยทางถนน
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ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ภัยจากการก่อความไม่สงบ

ภัยจากการก่อความไม่สงบ

ภัยจากการก่อความไม่สงบ

ภัยจากการก่อความไม่สงบ

ภัยจากการก่อความไม่สงบ

ภัยที่เกิดจากโรคระบาด
ฟ้าผ่า
อื่น ๆ ระบุ.....................

ภัยที่เกิดจากโรคระบาด
ฟ้าผ่า
อื่น ๆ ระบุ.....................

ภัยที่เกิดจากโรคระบาด
ฟ้าผ่า
อื่น ๆ ระบุ.....................

ภัยที่เกิดจากโรคระบาด
ฟ้าผ่า
อื่น ๆ ระบุ.....................

ภัยที่เกิดจากโรคระบาด
ฟ้าผ่า
อื่น ๆ ระบุ.....................

16.6

ในรอบปีที่ผา่ นมา มีคนในครัวเรือนที่ได้รับ ความเจ็บป่วย
จากการทางานจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน หรือไม่

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

16.7

ในรอบปีที่ผา่ นมา มีคนในครัวเรือนมีเด็กอายุต่ากว่า 12
ปี ได้รบั อุบัติเหตุทางน้าจนเสียชีวิตหรือไม่

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

ไม่มี
มี....................คน

17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพทีป่ ราศจากภัย หรือ พ้นจากสถานการณ์ทจี่ ะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต (เช่น การฆ่า ข่มขืน กระทาอนาจาร กระทาชาเรา การบุกรุกที่อยู่อาศัย เป็นต้น) และทรัพย์สิน (การประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และหลอกลวงให้เสียทรัพย์ เป็นต้น)
อาชญากรรมอืน่ ๆ (ฐานความผิดพิเศษ) ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.คุ้มครองลิขสิทธิ์ พรบ.สิทธิบัตร พรบ.เครื่องหมายการค้า พรบ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อาญา ม.129/1-269/7) พรบ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.อุทยานแห่งชาติ และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ เป็นต้น
17.1 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกฆ่าตาย หรือไม่
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
17.2 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกทาร้ายร่างกาย
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
กระทาอนาจาร ข่มขืน กระทาชาเรา หรือไม่
17.3 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษร้ายต่อ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้
มูลค่า.................บาท
มูลค่า.................บาท
มูลค่า.................บาท
มูลค่า.................บาท
มูลค่า................บาท
เสียทรัพย์) หรือไม่
17.4 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้ ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือไม่
ไม่ถูกบุกรุก
ไม่ถูกบุกรุก
ไม่ถูกบุกรุก
ไม่ถูกบุกรุก
ไม่ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
17.5 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้ มีอาชญากรรมอื่น ๆ ที่
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สนิ หรือไม่
ค้ามนุษย์................คน
ค้ามนุษย์................คน
ค้ามนุษย์................คน
ค้ามนุษย์................คน
ค้ามนุษย์................คน
ละเมิดสิทธิเด็ก......คน
ละเมิดสิทธิเด็ก......คน
ละเมิดสิทธิเด็ก......คน
ละเมิดสิทธิเด็ก......คน
ละเมิดสิทธิเด็ก......คน
ละเมิดลิขสิทธิ.์ ......คน
ละเมิดลิขสิทธิ.์ ......คน
ละเมิดลิขสิทธิ.์ ......คน
ละเมิดลิขสิทธิ.์ ......คน
ละเมิดลิขสิทธิ.์ ......คน
ละเมิดสิทธิบตั ร.....คน
ละเมิดสิทธิบตั ร.....คน
ละเมิดสิทธิบตั ร.....คน
ละเมิดสิทธิบตั ร.....คน
ละเมิดสิทธิบตั ร.....คน
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คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ละเมิดเครื่องหมายการค้า
ละเมิดเครื่องหมาย
ละเมิดเครื่องหมายการค้า
ละเมิดเครื่องหมายการค้า
...........................คน
การค้า...........................คน
...........................คน
...........................คน
ทาความผิดเกี่ยวกับ
ทาความผิดเกี่ยวกับ
ทาความผิดเกี่ยวกับ
ทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์.................คน
คอมพิวเตอร์.................คน
คอมพิวเตอร์.................คน
คอมพิวเตอร์.................คน
ทาความผิดเกี่ยวกับบัตร
ทาความผิดเกี่ยวกับบัตร
ทาความผิดเกี่ยวกับบัตร
ทาความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์.........คน
อิเล็กทรอนิกส์.........คน
อิเล็กทรอนิกส์.........คน
อิเล็กทรอนิกส์.........คน
ละเมิด พรบ.ป่าไม้/ป่า
ละเมิด พรบ.ป่าไม้/ป่า
ละเมิด พรบ.ป่าไม้/ป่า
ละเมิด พรบ.ป่าไม้/ป่า
สงวนแห่งชาติ..............คน
สงวนแห่งชาติ..............คน
สงวนแห่งชาติ..............คน
สงวนแห่งชาติ..............คน
ละเมิด พรบ.อุทยาน
ละเมิด พรบ.อุทยาน
ละเมิด พรบ.อุทยาน
ละเมิด พรบ.อุทยาน
แห่งชาติ/สงวนสัตว์ป่า.....คน แห่งชาติ/สงวนสัตว์ป่า.....คน แห่งชาติ/สงวนสัตว์ป่า.....คน แห่งชาติ/สงวนสัตว์ป่า.....คน

ปี 2569
ละเมิดเครื่องหมายการค้า
...........................คน
ทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์.................คน
ทาความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์.........คน
ละเมิด พรบ.ป่าไม้/ป่า
สงวนแห่งชาติ..............คน
ละเมิด พรบ.อุทยาน
แห่งชาติ/สงวนสัตว์ป่า.....คน

17.6

ในกรณีที่ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากการก่อ
ไม่มีความเชื่อมั่น
ไม่มีความเชื่อมั่น
ไม่มีความเชื่อมั่น
ไม่มีความเชื่อมั่น
ไม่มีความเชื่อมั่น
อาชญากรรม ครัวเรือนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการ
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐหรือไม่
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
น้าสะอาดสาหรับดืม่ และบริโภค หมายถึง น้าฝน น้าประปา และน้าบาดาล ทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ทีส่ าธารณสุขตาบลตรวจสอบแล้วว่าใช้ดมื่ ได้ ถ้าเป็นน้าจากแหล่งธรรมชาติต้องนามาต้มเสียก่อน หรือแกว่งสารส้มแล้วเติม
คลอรีน จึงจะจัดว่าเป็นน้าสะอาด หรือน้าที่ผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้าบรรจุขวด (ต้องมีเครือ่ งหมาย อย.) คนละ 5 ลิตรต่อวัน โดยใช้สาหรับดืม่ 2 ลิตร และอื่น ๆ อีกจานวน 3 ลิตร เช่น ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปาก
แปรงฟัน เป็นต้น
น้าใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น อาบน้า ซักผ้า ทาความสะอาด เป็นต้น
18.1 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอด
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน หรือไม่
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
ครั
ว
เรื
อ
นมี
น
าใช้
้
เ
พี
ย
งพอตลอดปี
อย่
า
งน้
อ
ยคนละ
45
18.2
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปี๊บ) หรือไม่
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
ไฟฟ้าระบบสายส่งของรัฐ คือ ระบบไฟฟ้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัดของรัฐฯเป็นผู้ให้บริการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
19.1 ครัวเรือนเข้าถึงเข้าถึงบริการไฟฟ้าระบบสายส่งของรัฐ
เข้าไม่ถึง
เข้าไม่ถึง
เข้าไม่ถึง
เข้าไม่ถึง
เข้าไม่ถึง
หรือไม่
เข้าถึง (ข้ามไปตอบข้อ
เข้าถึง (ข้ามไปตอบข้อ
เข้าถึง (ข้ามไปตอบข้อ
เข้าถึง (ข้ามไปตอบข้อ
เข้าถึง (ข้ามไปตอบข้อ
19.3)

19.2

กรณีเข้าไม่ถึงบริการไฟฟ้าระบบสายส่งของรัฐ
ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าจากระบบใด

19.3)

ไม่มีไฟฟ้าใช้
โซล่าร์โฮมของรัฐ

19.3)

ไม่มีไฟฟ้าใช้
โซล่าร์โฮมของรัฐ
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19.3)

ไม่มีไฟฟ้าใช้
โซล่าร์โฮมของรัฐ

19.3)

ไม่มีไฟฟ้าใช้
โซล่าร์โฮมของรัฐ

ไม่มีไฟฟ้าใช้
โซล่าร์โฮมของรัฐ

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

โซล่าร์โฮมจัดหาเอง
บริการไฟฟ้าชุมชน
อื่น ๆ ระบุ.....................
ไม่เพียงพอ
มีเพียงพอ

โซล่าร์โฮมจัดหาเอง
บริการไฟฟ้าชุมชน
อื่น ๆ ระบุ.....................
ไม่เพียงพอ
มีเพียงพอ

โซล่าร์โฮมจัดหาเอง
บริการไฟฟ้าชุมชน
อื่น ๆ ระบุ.....................
ไม่เพียงพอ
มีเพียงพอ

โซล่าร์โฮมจัดหาเอง
บริการไฟฟ้าชุมชน
อื่น ๆ ระบุ.....................
ไม่เพียงพอ
มีเพียงพอ

โซล่าร์โฮมจัดหาเอง
บริการไฟฟ้าชุมชน
อื่น ๆ ระบุ.....................
ไม่เพียงพอ
มีเพียงพอ

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ.......................คน
มีทุกคน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ.......................คน
มีทุกคน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ.......................คน
มีทุกคน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ.......................คน
มีทุกคน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ.......................คน
มีทุกคน

เข้าไม่ถึง (ข้ามไปตอบ ข้อ 20.4)

เข้าไม่ถึง (ข้ามไปตอบ ข้อ 20.4)

เข้าไม่ถึง (ข้ามไปตอบ ข้อ 20.4)

เข้าไม่ถึง (ข้ามไปตอบ ข้อ 20.4)

เข้าไม่ถึง (ข้ามไปตอบ ข้อ 20.4)

เข้าถึงและใช้บริการ
ไม่ใช่
ใช่
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ

เข้าถึงและใช้บริการ
ไม่ใช่
ใช่
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ

เข้าถึงและใช้บริการ
ไม่ใช่
ใช่
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ

เข้าถึงและใช้บริการ
ไม่ใช่
ใช่
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ

เข้าถึงและใช้บริการ
ไม่ใช่
ใช่
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึงและใช้บริการ

21.ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
บริการขนส่งสาธารณะ คือ การคมนาคมขนส่งที่ให้บริการกับผู้โดยสารทั่วไป เช่น รถโดยสารประจาทาง รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร เครื่องบินโดยสาร เป็นต้น
21.1 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
เข้าไม่ถึง/ไม่มีบริการ
เข้าไม่ถึง/ไม่มีบริการ
เข้าไม่ถึง/ไม่มีบริการ
หรือไม่
เข้าถึง ระบุประเภท
เข้าถึง ระบุประเภท
เข้าถึง ระบุประเภท

เข้าไม่ถึง/ไม่มีบริการ
เข้าถึง ระบุประเภท

เข้าไม่ถึง/ไม่มีบริการ
เข้าถึง ระบุประเภท

19.3

ครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพียงพอตลอดปี หรือไม่

20.ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
20.1 ทุกคนในครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตนเอง

20.2

ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ หรือไม่

20.3

ครัวเรือนได้รบั บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ

20.4

ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือไม่

20.5

ครัวเรือนได้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (อินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ)

รถโดยสารประจาทาง

รถโดยสารประจาทาง

รถโดยสารประจาทาง

รถโดยสารประจาทาง

รถโดยสารประจาทาง

รถไฟ

รถไฟ

รถไฟ

รถไฟ

รถไฟ

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า

เรือโดยสาร

เรือโดยสาร

เรือโดยสาร

เรือโดยสาร

เรือโดยสาร
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ตัวชี้วดั /คาถาม

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2565

ปี 2566

เครื่องบินโดยสาร

เครื่องบินโดยสาร

อื่น ๆ.......................

อื่น ๆ.......................
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ปี 2568

ปี 2569

เครื่องบินโดยสาร

เครื่องบินโดยสาร

เครื่องบินโดยสาร

อื่น ๆ.......................

อื่น ๆ.......................

อื่น ๆ.......................

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2568
ปี 2569
22.เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี มีพัฒนาการด้านสุขภาพ การเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
เด็กก่อนวัยเรียน คือ เด็กที่มอี ายุระหว่าง 2 – 6 ปี
22.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23)
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
22.2 เด็กอายุตากว่
่ า 3 ปี ได้รบั การส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ทากิจกรรมร่วมกันในครัวเรือน หรือไม่
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
22.3 เด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อน
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
วัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือได้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคน
หรือไม่
พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านการทาหน้าทีแ่ ละวุฒิภาวะของอวัยวะระบบต่าง ๆ รวมทั้งตัวบุคคล ทาให้สามารถทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทาสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมหรือภาวะใหม่ขึ้นอยู่กับบริบทของครอบครัวและสังคม
23. เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
การออกกลางคัน หมายถึง การทีน่ ักเรียนถูกนาชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา
23.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุ 6 - 15 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24)
23.2

เด็กอายุ 6 - 15 ปี ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน หรือไม่

มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 23.4)

มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 23.4)

มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 23.4)

มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 23.4)

มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 23.4)

23.3

สาเหตุที่เด็กอายุ 6 - 15 ปี ไม่ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1 - ม.3
(การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี)

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

อื่น ๆ ระบุ ....................

อื่น ๆ ระบุ ...................

อื่น ๆ ระบุ ....................

อื่น ๆ ระบุ ....................

อื่น ๆ ระบุ ....................
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ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

23.4

เด็กที่ได้เรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม่

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 23.7)
มี.......................คน

23.5

สาเหตุที่เด็กชั้น ป.1 - ม.3 ออกกลางคัน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

อื่น ๆ ระบุ ..................

อื่น ๆ ระบุ ....................

อื่น ๆ ระบุ ...................

อื่น ๆ ระบุ ....................

อื่น ๆ ระบุ ....................

มีครอบครัว
ทางานทีบ่ ้าน
เรียนต่อต่างประเทศ
เข้าสถานพินจิ
อื่น ๆ ระบุ
................................................

มีครอบครัว
ทางานทีบ่ ้าน
เรียนต่อต่างประเทศ
เข้าสถานพินจิ
อื่น ๆ ระบุ
................................................

มีครอบครัว
ทางานทีบ่ ้าน
เรียนต่อต่างประเทศ
เข้าสถานพินจิ
อื่น ๆ ระบุ
................................................

มีครอบครัว
ทางานทีบ่ ้าน
เรียนต่อต่างประเทศ
เข้าสถานพินจิ
อื่น ๆ ระบุ
................................................

มีครอบครัว
ทางานทีบ่ ้าน
เรียนต่อต่างประเทศ
เข้าสถานพินจิ
อื่น ๆ ระบุ
................................................

.............ชั่วโมง/สัปดาห์

.............ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 25)
มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 24.4)

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 25)
มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 24.4)

23.6

เด็กชั้น ป.1 - ม.3 ที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับกลางคัน
ออกไปทาอะไร

เด็กอายุ 6 - 15 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อ
.............ชั่วโมง/สัปดาห์
.............ชั่วโมง/สัปดาห์
.............ชั่วโมง/สัปดาห์
ต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร สารคดี การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
เด็กจบชั้น ม.3 หมายถึง เด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ในสถานศึกษา
การออกกลางคัน หมายถึง การทีน่ ักเรียนถูกนาชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา
23.7

24.1

ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้ มีเด็กจบชั้น ม.3 หรือไม่

24.2

เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ทุกคน
หรือไม่

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 25)
มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 24.4)

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 25)
มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 24.4)
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ไม่มี (ข้ามไปข้อ 25)
มี.......................คน
ไม่ได้เรียน..........คน
ได้เรียนทุกคน
(ข้ามไปตอบข้อ 24.4)

ตัวชี้วดั /คาถาม
24.3

สาเหตุที่เด็กจบชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

ปี 2565

ปี 2566

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อืน่ ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

24.4

เด็ ก ที่ ไ ด้เ รียนต่อ ชั้น ม.4 หรื อ เที ย บเท่ า แล้ ว มี ก ารออก
กลางคัน หรือไม่

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24.7)
มี.......................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 24.7)
มี.......................คน

24.5

สาเหตุที่เด็กที่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่าแล้ว มีการ
ออกกลางคันและไม่ได้เรียนหนังสือต่อ

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

เด็กมีปัญหาสุขภาพ/พิการ

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

ครอบครัวไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

เด็กย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

24.6

เด็กที่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ที่ออกจากกลางคัน
ออกไปทาอะไร

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

อื่น ๆ ระบุ
................................................

เรียนต่อ กศน.

เรียนต่อ กศน.

เรียนต่อ กศน.

เรียนต่อ กศน.

เรียนต่อ กศน.

การศึกษาโดยครอบครัว

การศึกษาโดยครอบครัว

การศึกษาโดยครอบครัว

การศึกษาโดยครอบครัว

การศึกษาโดยครอบครัว

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ทางานหารายได้

ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน

ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน

ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน

ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน

ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน

อื่น ๆ ระบุ
.................................................

อื่น ๆ ระบุ
.................................................

อื่น ๆ ระบุ
.................................................

อื่น ๆ ระบุ
.................................................

อื่น ๆ ระบุ
.................................................
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ตัวชี้วดั /คาถาม
24.7
24.8

ครัวเรือนนี้ มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ที่ ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ เที ยบเท่ า ซึ่งยังไม่มีงานทา
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน หรือไม่
ครัวเรือนนี้ มีคนในครัวเรือน ตามข้อ 24.7 ที่ยังไม่มีงานมี
ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ ด้านใด

ปี 2565
ไม่ได้รบั ..........คน
ได้รับทุกคน

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ไม่ได้รบั ..........คน
ไม่ได้รบั ..........คน
ไม่ได้รบั ..........คน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รบั ทุกคน

ปี 2569
ไม่ได้รบั ..........คน
ได้รับทุกคน

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านหัตถกรรม / งานฝีมอื

ด้านหัตถกรรม / งานฝีมอื

ด้านหัตถกรรม / งานฝีมอื

ด้านหัตถกรรม / งานฝีมอื

ด้านหัตถกรรม / งานฝีมอื

ด้านการทาอาหาร/แปรรูป

ด้านการทาอาหาร/แปรรูป

ด้านการทาอาหาร/แปรรูป

ด้านการทาอาหาร/แปรรูป

ด้านการทาอาหาร/แปรรูป

ด้านการช่าง

ด้านการช่าง

ด้านการช่าง

ด้านการช่าง

ด้านการช่าง

อื่น ๆ ระบุ............

อื่น ๆ ระบุ...............

อื่น ๆ ระบุ...............

อื่น ๆ ระบุ.................

อื่น ๆ ระบุ.................

.............ชั่วโมง/สัปดาห์

.............ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 26)

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 26)

เด็กอายุ 15 - 18 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อ
.............ชั่วโมง/สัปดาห์
.............ชั่วโมง/สัปดาห์
.............ชั่วโมง/สัปดาห์
ต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร สารคดี การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
25. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
อ่าน เขียนภาษาไทย เช่น การอ่านฉลากยา สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา เป็นต้น
คิดเลขอย่างง่าย เช่น สามารถบวก ลบ จานวนนับทีม่ ีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินแสน และสามารถคูณ หาร เลขไม่เกิน 2 หลักได้ เป็นต้น
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน การเขียน การสื่อความ ในระดับเบื้องต้น เช่น ประโยคสนทนาทักทาย การใช้ประโยคบอกเล่า คาถามในชีวิตประจาวันได้
25.1 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 26)
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 26)
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 26)
24.9

25.2

คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้นคนพิการ) สามารถ อ่าน เขียน
ภาษาไทย ทุกคนหรือไม่

25.3

คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้นคนพิการ) สามารถสามารถคิด
เลขอย่างง่ายได้ ทุกคนหรือไม่

25.4

คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้นคนพิการ) สามารถอ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษได้ ทุกคนหรือไม่

25.5

คนอายุ 15 - 59 ปี (ยกเว้นคนพิการ) สามารถอ่าน เขียน
ภาษาที่สามได้ทุกคนหรือไม่

มี ระบุ......................คน

มี ระบุ......................คน

มี ระบุ......................คน

มี ระบุ......................คน

มี ระบุ......................คน

ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้
ได้...........คน

ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้
ได้...........คน

ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้
ได้...........คน

ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้
ได้...........คน

ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้...................คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้
ได้...........คน

ไม่ได้
ได้...........คน
ระบุภาษา..........................

ไม่ได้
ได้...........คน
ระบุภาษา..........................
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ไม่ได้
ได้...........คน
ระบุภาษา..........................

ไม่ได้
ได้...........คน
ระบุภาษา..........................

ไม่ได้
ได้...........คน
ระบุภาษา..........................

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย
ทักษะพื้นฐานในการรู้หนังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคานวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น
ทักษะการทางาน ได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทางาน การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม แสดงภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่ นและปรับตัวได้ดี ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันทางานหนัก
สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นต้น
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และ
สามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้ นาตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมัน่ ใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่ง ความเป็นเลิศ สามารถดารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพ
กติกา มีระเบียบวินัย คานึงถึงสังคม คิดถึงภาพรวมโลก มีคุณธรรม ยึดมัน่ ในสันติธรรม มีความเป็นไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น
26.1 ครัวเรือน มีบุคคลทีม่ ีทักษะการเรียนรู้ดา้ นนวัตกรรม
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ประกอบด้วย คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มี
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
วิจารณญาณ แก้ไขปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ
26.2 ครัวเรือน มีบุคคลทีม่ ีทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ประกอบด้วย อัพเดทข้อมูลข่าวสาร รู้ทนั สื่อ รอบรู้เทคโนโลยี
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
สารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร
26.3 ครัวเรือน มีบุคคลทีม่ ีทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย มี
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริม่ สิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
ได้......................คน
รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผูน้ า
รับผิดชอบต่อหน้าที่ หมั่นหาความรูร้ อบด้าน
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หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2568
ปี 2569
27. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้
การประกอบอาชีพและมีรายได้ หมายถึง การทางานที่เป็นงานประจา ทั้งที่อยู่ในหรือนอกครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัป ดาห์ รายเดือน รายชิ้นงาน หรือ งานเหมา เป็นต้น
แรงงานในระบบ หมายถึง แรงงานที่ทางานในระบบการจ้างงานที่มรี ายได้ประจา มีเงินเดือนที่แน่นอน เป็นผูม้ ีงานทาที่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานหรือหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเหมือนกับแรงงานในระบบ สถานภาพการทางานแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ธุรกิจ
ครัวเรือน ลูกจ้างเอกชน (ไม่ประกันตนและทางานไม่ถึง 3 เดือน) นายจ้าง (ไม่ประกันตน) ลูกจ้างรัฐบาล (ผู้รบั จ้างเหมาไม่ประกันตน) และการรวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบ* (อ้างจากแบบสอบถาม กชช. 2ค หมวด5)
27.1 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28)
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28)
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28)
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28)
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28)
(ไม่นบั รวมผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ประกอบอาชีพ
มี ระบุ...................คน
มี ระบุ...................คน
มี ระบุ...................คน
มี ระบุ...................คน
มี ระบุ...................คน
และคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
เพศชาย.............คน
เพศชาย.............คน
เพศชาย.............คน
เพศชาย.............คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง............คน

27.2

คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพทุกคน หรือไม่

27.3

คนอายุ 15 - 59 ปี มีรายได้ทุกคน หรือไม่

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ..............คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน
ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ

เพศหญิง............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุมี ระบุ..............คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน
ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ

เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุมี ระบุ..............คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน
ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ

เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุมี ระบุ..............คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน
ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ

เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุมี ระบุ..............คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน
ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ

เพศชาย

เพศชาย

เพศชาย

เพศชาย

เพศชาย

เพศหญิง

เพศหญิง

เพศหญิง

เพศหญิง

เพศหญิง

 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน

 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
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 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน

 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน

 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน

ตัวชี้วดั /คาถาม

27.4

คนอายุ 15 - 59 ปี ที่ไม่มีอาชีพตามข้อ 27.2 มีความ
ต้องการได้รบั การสนับสนุนในการประกอบอาชีพด้าน
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

28. คนอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มีอาชีพและรายได้
28.1 ครัวเรือนนี้ คนอายุ 60 ปี ขึน้ ไป หรือไม่
(ไม่นบั รวมคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2568

ปี 2569

 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

เงินทุนประกอบอาชีพ

เงินทุนประกอบอาชีพ

เงินทุนประกอบอาชีพ

เงินทุนประกอบอาชีพ

เงินทุนประกอบอาชีพ

วัสดุ /อุปกรณ์

วัสดุ /อุปกรณ์

วัสดุ /อุปกรณ์

วัสดุ /อุปกรณ์

วัสดุ /อุปกรณ์

องค์ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ

องค์ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ

องค์ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ

องค์ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ

องค์ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ

ช่องทางการตลาด

ช่องทางการตลาด

ช่องทางการตลาด

ช่องทางการตลาด

ช่องทางการตลาด

อื่น ๆ ระบุ.....................

อื่น ๆ ระบุ.....................

อื่น ๆ ระบุ.....................

อื่น ๆ ระบุ.....................

อื่น ๆ ระบุ.....................

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 29)

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 29)

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 29)

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 29)

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 29)

มี ระบุ...................คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

มี ระบุ...................คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

มี ระบุ...................คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

มี ระบุ...................คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

มี ระบุ...................คน
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

28.2

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพทุกคน หรือไม่

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

ไม่มีทุกคน
มี ระบุ
เพศชาย.............คน
เพศหญิง.............คน

28.3

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีรายได้ทุกคน หรือไม่

ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ
เพศชาย
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน

ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ
เพศชาย
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน

ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ
เพศชาย
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน

ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ
เพศชาย
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน

ไม่มีทุกคน
มี โปรดระบุ
เพศชาย
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
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28.4

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่

28.5

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มีอาชีพตามข้อ 28.2 มีความ
ต้องการได้รบั การสนับสนุนในการประกอบอาชีพด้าน
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2568

ปี 2569

จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
เพศหญิง
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
เพศหญิง
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
เพศหญิง
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
เพศหญิง
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน
เพศหญิง
 ต่ากว่า 1000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 1,000-5,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 5,001-10,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 10,001-15,000 บาท/เดือน
จานวน............คน
 15,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน............คน

ไม่เพียงพอ................คน
พอบ้างไม่พอบ้าง......คน
เพียงพอ....................คน
ความต้องการสนับสนุน

ไม่เพียงพอ................คน
พอบ้างไม่พอบ้าง......คน
เพียงพอ....................คน
ความต้องการสนับสนุน

ไม่เพียงพอ................คน
พอบ้างไม่พอบ้าง......คน
เพียงพอ....................คน
ความต้องการสนับสนุน

ไม่เพียงพอ................คน
พอบ้างไม่พอบ้าง......คน
เพียงพอ....................คน
ความต้องการสนับสนุน

ไม่เพียงพอ................คน
พอบ้างไม่พอบ้าง......คน
เพียงพอ....................คน
ความต้องการสนับสนุน

 เงินทุนประกอบอาชีพ
 วัสดุ /อุปกรณ์
 ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ
 ช่องทางการตลาด
 อื่น ๆ ระบุ........................

 เงินทุนประกอบอาชีพ
 วัสดุ /อุปกรณ์
 ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ
 ช่องทางการตลาด
 อื่น ๆ ระบุ........................

 เงินทุนประกอบอาชีพ
 วัสดุ /อุปกรณ์
 ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ
 ช่องทางการตลาด
 อื่น ๆ ระบุ........................

 เงินทุนประกอบอาชีพ
 วัสดุ /อุปกรณ์
 ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ
 ช่องทางการตลาด
 อื่น ๆ ระบุ........................

 เงินทุนประกอบอาชีพ
 วัสดุ /อุปกรณ์
 ความรู้ / ฝึกทักษะอาชีพ
 ช่องทางการตลาด
 อื่น ๆ ระบุ........................

ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ

ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ

ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ

ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ

ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ

 ด้านการเกษตร
 ด้านหัตถกรรม/งานฝีมือ
ด้านการทาอาหาร/แปรรูป
 ด้านการช่าง
 อื่น ๆ ระบุ....................

 ด้านการเกษตร
 ด้านหัตถกรรม/งานฝีมือ
ด้านการทาอาหาร/แปรรูป
 ด้านการช่าง
 อื่น ๆ ระบุ....................

 ด้านการเกษตร
 ด้านหัตถกรรม/งานฝีมือ
ด้านการทาอาหาร/แปรรูป
 ด้านการช่าง
 อื่น ๆ ระบุ....................

 ด้านการเกษตร
 ด้านหัตถกรรม/งานฝีมือ
ด้านการทาอาหาร/แปรรูป
 ด้านการช่าง
 อื่น ๆ ระบุ....................

 ด้านการเกษตร
 ด้านหัตถกรรม/งานฝีมือ
ด้านการทาอาหาร/แปรรูป
 ด้านการช่าง
 อื่น ๆ ระบุ....................
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28.6

คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีรายได้จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2568

ปี 2569

เงินบานาญ ..............คน

เงินบานาญ ..............คน

เงินบานาญ ..............คน

เงินบานาญ ..............คน

เงินบานาญ ..............คน

เบี้ยยังชีพ .................คน

เบี้ยยังชีพ .................คน

เบี้ยยังชีพ .................คน

เบี้ยยังชีพ .................คน

เบี้ยยังชีพ .................คน

ประกันสังคม.............คน

ประกันสังคม.............คน

ประกันสังคม.............คน

ประกันสังคม.............คน

ประกันสังคม.............คน

กองทุนเงินออม.........คน

กองทุนเงินออม.........คน

กองทุนเงินออม.........คน

กองทุนเงินออม.........คน

กองทุนเงินออม.........คน

การประกอบอาชีพ.......คน

การประกอบอาชีพ.......คน

การประกอบอาชีพ.......คน

การประกอบอาชีพ.......คน

การประกอบอาชีพ.......คน

เงินสะสมของตัวเอง..........คน

เงินสะสมของตัวเอง..........คน

เงินสะสมของตัวเอง..........คน

เงินสะสมของตัวเอง..........คน

เงินสะสมของตัวเอง..........คน

ลูกหลาน....................คน

ลูกหลาน....................คน

ลูกหลาน....................คน

ลูกหลาน....................คน

ลูกหลาน....................คน

อื่น ๆ ระบุ.............
จานวน...................คน

อื่น ๆ ระบุ.............
จานวน...................คน

อื่น ๆ ระบุ.............
จานวน...................คน

อื่น ๆ ระบุ.............
จานวน...................คน

อื่น ๆ ระบุ.............
จานวน...................คน

29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
การสอบถามรายได้ข้อนี้ไม่ได้นาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องภาษีแต่อย่างใด แต่จะนาไปใช้เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพและการมีงานทาของประชาชนเท่านัน้
วิธีคิดรายได้ ให้คดิ จากรายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน โดยแยกเป็นรายได้จากอาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรอง/อาชีพเสริม รายได้อื่น ๆ และรายได้ที่เกิดจากการทา/การปลูก การเลี้ยงและการหาไว้กินเองแล้วคิดคานวณเป็นจานวนเงิน
(ไม่นบั รวมเงินกู)้
1) อาชีพหลัก คือ อาชีพทีม่ ีชั่วโมงการทางานมากกว่า หรืออาชีพที่ให้รายได้มากกว่าในกรณีที่ชั่วโมงการทางานเท่ากัน
2) อาชีพรอง/อาชีพเสริม อาชีพที่เพิ่มช่องทางการทาเงิน หรือเพิ่มรายได้ให้กบั ผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้ว
การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
3) รายได้อื่น ๆ เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก บานาญ/เบีย้ ยังชีพ เงินปันผลหุ้น/สหกรณ์ ฯลฯ
4) รายได้ที่เกิดจากการทา/การปลูก การเลี้ยงสัตว์และการหาไว้กินเอง เช่น การทานาปี การทานาปลัง การเลี้ยงวัว การทาฟาร์มไก่ เป็นต้น
5) รายจ่ายทีเ่ ป็นต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช/สัตว์ ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/แรงงาน ค่าเช่าทีด่ ิน ค่าเครื่องจักร ค่าน้ามัน ฯลฯ
6) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่าเช่าบ้าน/ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าน้ามันรถ/ค่าเดินทาง ค่ายา/รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้ านการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมพิวเตอร์
ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ)
7) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่ไม่จาเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยาดอง น้าอัดลม ขนมกินเล่น และสินค้าฟุ่มเฟือย ฯลฯ
8) รายจ่ายในการชาระหนีส้ ิน การชาระดอกเบี้ยรวมถึงการชาระเงินต้นในรอบปีที่ผา่ นมา
9) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ สามารถขอกู้เงินและได้รับเงินทุนในแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ต่อไปนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม ธนาคาร SME
ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ สถาบันการเงิน ที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า นายทุน เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เป็นต้น
10) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เช่น กองทุนหมูบ่ ้าน/ชุมชน 1 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนบาท โครงการ กข.คจ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุ นแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ
11) หนี้นอกระบบ หมายถึง หนี้ที่กู้ยืมจากบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทุน พ่อค้า หรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
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29.1

29.2

ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนนี้มรี ายได้จากข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลายข้อดังต่อไปนี้ หรือไม่

ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนมีรายจ่ายในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้

ปี 2565
รายได้จากอาชีพหลัก
จานวน....................บาท/ปี

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

รายได้จากอาชีพหลัก
จานวน....................บาท/ปี

รายได้จากอาชีพหลัก
จานวน....................บาท/ปี

ปี 2568

รายได้จากอาชีพหลัก
จานวน....................บาท/ปี

ปี 2569
รายได้จากอาชีพหลัก
จานวน....................บาท/ปี

รายได้จากอาชีพรอง/เสริม
จานวน....................บาท/ปี

รายได้จากอาชีพรอง/เสริม
จานวน....................บาท/ปี

รายได้จากอาชีพรอง/เสริม
จานวน....................บาท/ปี

รายได้จากอาชีพรอง/เสริม
จานวน....................บาท/ปี

รายได้จากอาชีพรอง/เสริม
จานวน....................บาท/ปี

รายได้อื่น ๆ
จานวน....................บาท/ปี

รายได้อื่น ๆ
จานวน....................บาท/ปี

รายได้อื่น ๆ
จานวน....................บาท/ปี

รายได้อื่น ๆ
จานวน....................บาท/ปี

รายได้อื่น ๆ
จานวน....................บาท/ปี

รายได้ที่เกิดจากการทา/
การปลูก การเลีย้ งสัตว์และการ
หาไว้กินเอง
จานวน......................บาท/ปี

รายได้ที่เกิดจากการทา/
การปลูก การเลีย้ งสัตว์และการ
หาไว้กินเอง
จานวน......................บาท/ปี

รายได้ที่เกิดจากการทา/
การปลูก การเลีย้ งสัตว์และการ
หาไว้กินเอง
จานวน......................บาท/ปี

รายได้ที่เกิดจากการทา/
การปลูก การเลีย้ งสัตว์และการ
หาไว้กินเอง
จานวน......................บาท/ปี

รายได้ที่เกิดจากการทา/
การปลูก การเลีย้ งสัตว์และการ
หาไว้กินเอง
จานวน......................บาท/ปี

รวมรายได้ทงั้ หมดของ
ครัวเรือน
จานวน......................บาท/ปี

รวมรายได้ทงั้ หมดของ
ครัวเรือน
จานวน......................บาท/ปี

รวมรายได้ทงั้ หมดของ
ครัวเรือน
จานวน......................บาท/ปี

รวมรายได้ทงั้ หมดของ
ครัวเรือน
จานวน......................บาท/ปี

รวมรายได้ทงั้ หมดของ
ครัวเรือน
จานวน......................บาท/ปี

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
จานวน...............บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
จานวน...............บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
จานวน...............บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
จานวน...............บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
จานวน...............บาท/คน/ปี

รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่จาเป็น
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
จานวน..................บาท/ปี
รวมรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
จานวน..................บาท/ปี
รวมรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน
จานวน..................บาท/ปี
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รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
จานวน..................บาท/ปี
รวมรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
จานวน..................บาท/ปี
รวมรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน
จานวน..................บาท/ปี

รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
จานวน..................บาท/ปี
รวมรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน
จานวน..................บาท/ปี

ตัวชี้วดั /คาถาม
29.3

ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้
หรือไม่ ตอบเฉพาะข้อทีก่ ู้เงินเท่านั้น

ปี 2565
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน

ครัวเรือนได้รบั เงินกู้อย่างเพียงพอ หรือไม่

29.5

ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนมีความสามารถในการชาระ
หนี้สินตามกาหนดหรือไม่

ปี 2568

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน

เข้าถึงแต่ไม่ประสงค์กู้ยืม
เข้าถึงและกู้ยืม
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะฯ
จานวน.....................บาท
 สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารออมสิน/
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/
ธนาคาร SME
จานวน.....................บาท
 ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
จานวน.....................บาท
 สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
จานวน.....................บาท
 แหล่งทุนนอกระบบ
(ร้านค้า/พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน)
จานวน.....................บาท
 เงินทุนหมุนเวียนจากทาง
ราชการ
จานวน.....................บาท
 อื่น ๆ ระบุ.................
จานวน.....................บาท

29.4

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่สามารถชาระได้ตาม
กาหนด

เงินทุน
เข้าถึงแต่ไม่ประสงค์กู้ยืม

เข้าถึงและกู้ยืม
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะฯ
จานวน.....................บาท
 สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารออมสิน/
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/
ธนาคาร SME
จานวน.....................บาท
 ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
จานวน.....................บาท
 สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
จานวน.....................บาท
 แหล่งทุนนอกระบบ
(ร้านค้า/พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน)
จานวน.....................บาท
 เงินทุนหมุนเวียนจากทาง
ราชการ
จานวน.....................บาท
 อื่น ๆ ระบุ.................
จานวน.....................บาท

ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่สามารถชาระได้ตาม
กาหนด
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เงินทุน
เข้าถึงแต่ไม่ประสงค์กู้ยืม

เข้าถึงและกู้ยืม
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะฯ
จานวน.....................บาท
 สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารออมสิน/
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/
ธนาคาร SME
จานวน.....................บาท
 ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
จานวน.....................บาท
 สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
จานวน.....................บาท
 แหล่งทุนนอกระบบ
(ร้านค้า/พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน)
จานวน.....................บาท
 เงินทุนหมุนเวียนจากทาง
ราชการ
จานวน.....................บาท
 อื่น ๆ ระบุ.................
จานวน.....................บาท

ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่สามารถชาระได้ตาม
กาหนด

ปี 2569
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน

เข้าถึงแต่ไม่ประสงค์กู้ยืม
เข้าถึงและกู้ยืม
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะฯ
จานวน.....................บาท
 สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารออมสิน/
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/
ธนาคาร SME
จานวน.....................บาท
 ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
จานวน.....................บาท
 สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
จานวน.....................บาท
 แหล่งทุนนอกระบบ
(ร้านค้า/พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน)
จานวน.....................บาท
 เงินทุนหมุนเวียนจากทาง
ราชการ
จานวน.....................บาท
 อื่น ๆ ระบุ.................
จานวน.....................บาท

ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่สามารถชาระได้ตาม
กาหนด

เข้าถึงแต่ไม่ประสงค์กู้ยืม
เข้าถึงและกู้ยืม
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะฯ
จานวน.....................บาท
 สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์
จานวน.....................บาท
 ธนาคารออมสิน/
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/
ธนาคาร SME
จานวน.....................บาท
 ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
จานวน.....................บาท
 สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม
จานวน.....................บาท
 แหล่งทุนนอกระบบ(ร้านค้า/
พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน)
จานวน.....................บาท
 เงินทุนหมุนเวียนจากทาง
ราชการ
จานวน.....................บาท
 อื่น ๆ ระบุ.................
จานวน.....................บาท

ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่สามารถชาระได้ตาม
กาหนด

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดบางครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดบางครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดบางครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดบางครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดบางครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดทุกครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดทุกครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดทุกครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดทุกครัง้

สามารถชาระได้ตาม
กาหนดทุกครัง้

30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
การเก็บออมเงิน หมายถึง การนารายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค หรือการกันรายได้ส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย หรือมีเ หตุฉุกเฉินเกิดขึน้ หรือเมื่อแก่ชรา หรือเพือ่ ใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นใดที่สมควร ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เงินสดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เงินฝากกลุ่มสัจจะ เงินฝากกองทุนหมูบ่ ้าน เงินฝากกองทุนต่างๆ การทาประกันชีวิต การซื้อ
พันธบัตร การซื้อทองคา การซื้อบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น
30.1 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรูปแบบ
ไม่มีการออมเงิน
ไม่มีการออมเงิน
ไม่มีการออมเงิน
ไม่มีการออมเงิน
ไม่มีการออมเงิน
ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีเงินออม ดังนี้
มีเงินออม ดังนี้
มีเงินออม ดังนี้
มีเงินออม ดังนี้
มีเงินออม ดังนี้
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์
เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์
เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์
เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์
เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์
ฯ/กลุ่มสัจจะฯ
ฯ/กลุ่มสัจจะฯ
ฯ/กลุ่มสัจจะฯ
ฯ/กลุ่มสัจจะฯ
ฯ/กลุ่มสัจจะฯ
เงินฝากกองทุนชุมชน
เงินฝากกองทุนชุมชน
เงินฝากกองทุนชุมชน
เงินฝากกองทุนชุมชน
เงินฝากกองทุนชุมชน
เงินฝากกองทุนการออม
เงินฝากกองทุนการออม
เงินฝากกองทุนการออม
เงินฝากกองทุนการออม
เงินฝากกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.)
แห่งชาติ (กอช.)
แห่งชาติ (กอช.)
แห่งชาติ (กอช.)
แห่งชาติ (กอช.)
ทาประกันชีวิต
ทาประกันชีวิต
ทาประกันชีวิต
ทาประกันชีวิต
ทาประกันชีวิต
ซื้อพันธบัตร
ซื้อพันธบัตร
ซื้อพันธบัตร
ซื้อพันธบัตร
ซื้อพันธบัตร
ซื้อทองคา
ซื้อทองคา
ซื้อทองคา
ซื้อทองคา
ซื้อทองคา
ซื้อบ้านหรือทีด่ ิน
ซื้อบ้านหรือทีด่ ิน
ซื้อบ้านหรือทีด่ ิน
ซื้อบ้านหรือทีด่ ิน
ซื้อบ้านหรือทีด่ ิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์
อื่น ๆ ........................
อื่น ๆ ........................
อื่น ๆ ........................
อื่น ๆ ........................
อื่น ๆ ........................
30.2 ในรอบปีที่ ผ่านมา ครัวเรือ น มีการเก็บออมเงิน ตามข้อ
ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่ากว่า 10,000 บาท
30.1 ปีละกี่บาท
10,000 - 29,999 บาท
10,000 - 29,999 บาท
10,000 - 29,999 บาท
10,000 - 29,999 บาท
10,000 - 29,999 บาท
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ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565

ปี 2566

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

30,000 - 59,999 บาท

30,000 - 59,999 บาท

30,000 - 59,999 บาท

30,000 - 59,999 บาท

30,000 - 59,999 บาท

60,000 - 99,999 บาท

60,000 - 99,999 บาท

60,000 - 99,999 บาท

60,000 - 99,999 บาท

60,000 - 99,999 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป
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หมวดที่ 5 การคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วัด
คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2567

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565
ปี 2566
31. เด็กแรกเกิด - 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รบั เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
31.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กแรกเกิด - 6 ปี หรือไม่
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 32)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 32)
31.2

ในรอบปีที่ผา่ นมา เด็กแรกเกิด - 6 ปีทคี่ รัว เรือนมีรายได้
เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐ หรือไม่

ปี 2568

ปี 2569

มี...........................คน

มี...........................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 32)
มี...........................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 32)
มี...........................คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 32)
มี...........................คน

ไม่ได้รับ……......…....….คน

ไม่ได้รับ……......…....….คน

ไม่ได้รับ……......…....….คน

ไม่ได้รับ……......…....….คน

ไม่ได้รับ……......…....….คน

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับเงินอุดหนุน
....................…...….คน

ได้รับเงินอุดหนุน
....................…...….คน

ได้รับเงินอุดหนุน
....................…...….คน

ได้รับเงินอุดหนุน
....................…...….คน

ได้รับเงินอุดหนุน
....................…...….คน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
..............................คน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
..............................คน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
..............................คน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
..............................คน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
..............................คน

ทุนนักเรียนยากจน
....................….......คน

ทุนนักเรียนยากจน
....................….......คน

ทุนนักเรียนยากจน
....................….......คน

ทุนนักเรียนยากจน
....................….......คน

ทุนนักเรียนยากจน
....................….......คน

ทุนอื่น ๆ
....................….......คน

ทุนอื่น ๆ
....................….......คน

ทุนอื่น ๆ
....................….......คน

ทุนอื่น ๆ
....................….......คน

ทุนอื่น ๆ
....................….......คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 33)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......…....….

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 33)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......…....….

32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีและมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนามาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3คันจะไม่ได้รับสิทธิบตั รสวัสดิการแห่งรัฐถามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนามาพิจารณาเช่นกัน
32.1 ครอบครัวนี้ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมี
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 33)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 33)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 33)
คุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่
มี...........................คน
มี...........................คน
มี...........................คน
32.2 ในรอบปีที่ผา่ นมา สมาชิกครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
100,000 บาทต่อปี และมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตร คน
คน
คน
คน
สวัสดิการแห่งรัฐ ได้รบั เงินสวัสดิการจากรัฐ หรือไม่
เพศชาย................คน
เพศชาย................คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
เพศหญิง...............คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
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คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน

เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
เพศชาย................คน
เพศชาย................คน
เพศชาย................คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
เพศหญิง...............คน
เพศหญิง...............คน
เพศหญิง...............คน
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
33.1 ครัวเรือนนี้ มีสมาชิกครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพและมี
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 34)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 34)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 34)
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 34)
รายได้ เกษียณ หรือออกจากงานหรือไม่
มี...........................คน
มี...........................คน
มี...........................คน
มี...........................คน
33.2 ครัวเรือนนี้ มีสมาชิกครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพและมี
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
รายได้ เกษียณ หรือออกจากงาน ได้รับการคุ้มครองตาม คน
คน
คน
คน
ระบบ จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน หรือไม่
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
กองทุนประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
ตัวชี้วดั /คาถาม

กองทุนบาเหน็จบานาญ

กองทุนบาเหน็จบานาญ

กองทุนบาเหน็จบานาญ

กองทุนบาเหน็จบานาญ

จานวน …...............คน
กองทุนชุมชน
จานวน …...............คน
ประกันชีวิต/ประกันภัย
จานวน …...............คน
อื่น ๆ ระบุ…….....…...
จานวน …...............คน

จานวน …...............คน
กองทุนชุมชน
จานวน …...............คน
ประกันชีวิต/ประกันภัย
จานวน …...............คน
อื่น ๆ ระบุ…….....…...
จานวน …...............คน

จานวน …...............คน
กองทุนชุมชน
จานวน …...............คน
ประกันชีวิต/ประกันภัย
จานวน …...............คน
อื่น ๆ ระบุ…….....…...
จานวน …...............คน

จานวน …...............คน
กองทุนชุมชน
จานวน …...............คน
ประกันชีวิต/ประกันภัย
จานวน …...............คน
อื่น ๆ ระบุ…….....…...
จานวน …...............คน

34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
34.1 ครอบครัว นี้ มี ร ายได้ไ ม่เกิ น 100,000 บาทต่อ ปี และมี
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 35)
คุณสมบัติอื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่
มี...........................คน
34.2 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็น อยู่ ด้าน
ไม่ได้รบั ……......…....คน
อาหาร เครื่ อ งนุ่ งห่ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทาง
เพศชาย................คน
สังคม ดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยและปรับโครงสร้างและ
เพศหญิง...............คน
ภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมกับผู้สู งวัย จากคนใน
ได้รับ……......….....….คน
ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน หรือไม่
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 35)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......…....คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 35)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......….....คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 35)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......…...คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
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ปี 2569
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 34)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......…....….
คน
ได้รับ……......….....….คน
กองทุนประกันสังคม
จานวน …...............คน
กองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน …...............คน
กองทุนชุมชน
จานวน …...............คน
ประกันชีวิต/ประกันภัย
จานวน …...............คน
อื่น ๆ ระบุ…….....…...
จานวน …...............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 35)
มี...........................คน
ไม่ได้รบั ……......…....คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ตัวชี้วดั /คาถาม
34.3

ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนหรื อ เบี้ ย ยั ง ชี พ จาก
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่
คน

ปี 2565
ไม่ได้รบั ……......…....….
ได้รับ……......….....….คน
สวัสดิการชุมชน
จานวน..........คน
เบี้ยยังชีพภาครัฐ
จานวน..........คน
เบี้ยยังชีพภาคเอกชน

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
ไม่ได้รบั ……......…....….
คน
คน
คน
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
ได้รับ……......….....….คน
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน
จานวน..........คน
จานวน..........คน
จานวน..........คน
เบี้ยยังชีพภาครัฐ
เบี้ยยังชีพภาครัฐ
เบี้ยยังชีพภาครัฐ
จานวน..........คน
จานวน..........คน
จานวน..........คน
เบี้ยยังชีพภาคเอกชน

เบี้ยยังชีพภาคเอกชน

เบี้ยยังชีพภาคเอกชน

คน

ปี 2569
ไม่ได้รบั ……......…....….
ได้รับ……......….....….คน
สวัสดิการชุมชน
จานวน..........คน
เบี้ยยังชีพภาครัฐ
จานวน..........คน
เบี้ยยังชีพภาคเอกชน

จานวน..........คน
จานวน..........คน
จานวน..........คน
จานวน..........คน
จานวน..........คน
อื่น ๆ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
ระบุ…….....…..
ระบุ…….....…..
ระบุ…….....…..
ระบุ…….....…..
ระบุ…….....…..
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
จานวน …...............คน
35. ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ตามพรบ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ไว้ 7 ประเภท ดังนี้ (ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2555)
1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาเห็นเลือนราง
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ
3. ความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ การมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกาย หรือการมีความบกพร่องหรือ การสูญเสียความสามารถของอวัยวะใน
การเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัมพาต หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. ความพิการทางสติปัญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู้
7. ความพิการทางออทิสติก
35.1

ครัวเรือนนี้ มีผู้พิการ หรือไม่

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 36)
มี
 ความพิการทางการเห็น
จานวน..............คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 36)
มี
 ความพิการทางการเห็น
จานวน..............คน
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ไม่มี (ข้ามไปข้อ 36)
มี
 ความพิการทางการเห็น
จานวน..............คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 36)
มี
 ความพิการทางการเห็น
จานวน..............คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 36)
มี
 ความพิการทางการเห็น
จานวน..............คน

ตัวชี้วดั /คาถาม

ปี 2565
 ความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย
จานวน..............คน
 ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จานวน..............คน
 ความพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
จานวน..............คน
 ความพิการทางสติปัญญา
จานวน..............คน
 ความพิการทางการเรียนรู้
จานวน..............คน
 ความพิการทางออทิสติก
จานวน..............คน

35.2

ผู้พิการตามข้อ 35.1 มีบัตรประจาตัวคนพิการ หรือไม่

35.3

ผู้พิการได้รับ การดูแ ลเอาใจใส่ ในชีวิต ความเป็นอยู่ ด้าน
อาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อ คน
ยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคน
เพศชาย................คน
ในครอบครัว หมู่บ้า นหรือ ชุม ชน รวมทั้ งได้รับสวัสดิการ
เพศหญิง...............คน
ชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ไม่มี......................คน
มีทุกคน
ไม่ได้รบั …….....….....….

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
 ความพิการทางการได้ยิน
 ความพิการทางการได้ยิน
 ความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย
หรือสื่อความหมาย
หรือสื่อความหมาย
จานวน..............คน
จานวน..............คน
จานวน..............คน
 ความพิการทางการ
 ความพิการทางการ
 ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จานวน..............คน
จานวน..............คน
จานวน..............คน
 ความพิการทางจิตใจหรือ
 ความพิการทางจิตใจหรือ
 ความพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
จานวน..............คน
จานวน..............คน
จานวน..............คน
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางสติปัญญา
จานวน..............คน
จานวน..............คน
จานวน..............คน
 ความพิการทางการเรียนรู้  ความพิการทางการเรียนรู้  ความพิการทางการเรียนรู้
จานวน..............คน
จานวน..............คน
จานวน..............คน
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางออทิสติก
จานวน..............คน
จานวน..............คน
จานวน..............คน

คน

ไม่มี......................คน
มีทุกคน
ไม่ได้รบั …….....….....….
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

คน

ไม่มี......................คน
มีทุกคน
ไม่ได้รบั …….....….....….
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

36. ครอบครัวมีความอบอุน่
หมายเหตุ ให้เลือกตอบกรณีใดกรณีหนึ่ง จากทั้งหมด 2 กรณี คือ 36.1 กรณีมสี มาชิก 2 คนขึน้ ไป อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และ 36.2 กรณีอยู่คนเดียว
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คน

ไม่มี......................คน
มีทุกคน
ไม่ได้รบั …….....….....….
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ปี 2569
 ความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย
จานวน..............คน
 ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จานวน..............คน
 ความพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
จานวน..............คน
 ความพิการทางสติปัญญา
จานวน..............คน
 ความพิการทางการเรียนรู้
จานวน..............คน
 ความพิการทางออทิสติก
จานวน..............คน

คน

ไม่มี......................คน
มีทุกคน
ไม่ได้รบั …….....….....….
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน
ได้รับ……......….....….คน
เพศชาย................คน
เพศหญิง...............คน

ตัวชี้วดั /คาถาม

36.1

ปี 2565
กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน (กรณี 1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลา
อยู่คนเดียวข้ามไปตอบข้อ 36.2)
อ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ า แ ล ะ ไ ด้ ท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อย่าง
น้อยเดือนละ 4 ครั้ง
ไม่มี
มี

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลา 1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลา 1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลา
อ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ า แ ล ะ ไ ด้ ท า อ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ า แ ล ะ ไ ด้ ท า อ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ า แ ล ะ ไ ด้ ท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อย่าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อย่าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อย่าง
น้อยเดือนละ 4 ครั้ง
น้อยเดือนละ 4 ครั้ง
น้อยเดือนละ 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี

ปี 2569
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลา
อ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ า แ ล ะ ไ ด้ ท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อย่าง
น้อยเดือนละ 4 ครั้ง
ไม่มี
มี

2) สมาชิกในครอบครัวมีความ 2) สมาชิกในครอบครัวมีความ 2) สมาชิกในครอบครัวมีความ 2) สมาชิกในครอบครัวมีความ 2) สมาชิกในครอบครัวมีความ
เคารพนับถือกัน และไม่มี การ เคารพนับถือกัน และไม่มีการ เคารพนับถือกัน และไม่มีการ เคารพนับถือกัน และไม่มีการ เคารพนับถือกัน และไม่มี การ
ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมี 3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมี 3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมี 3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมี 3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมี
ปั ญ หาจะปรึ ก ษาหารื อ และ ปั ญ หาจะปรึ ก ษาหารื อ และ ปั ญ หาจะปรึ ก ษาหารื อ และ ปั ญ หาจะปรึ ก ษาหารื อ และ ปั ญ หาจะปรึ ก ษาหารื อ และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
36.2

กรณีอยู่คนเดียว

1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน
และญาติ พี่ น้ อ ง ต้ อ งมี ก าร
เดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ไม่ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน

1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน
และญาติ พี่ น้ อ ง ต้ อ งมี ก าร
เดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ไม่ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน
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1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน
และญาติ พี่ น้ อ ง ต้ อ งมี ก าร
เดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ไม่ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน

1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน
และญาติ พี่ น้ อ ง ต้ อ งมี ก าร
เดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ไม่ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน

1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน
และญาติ พี่ น้ อ ง ต้ อ งมี ก าร
เดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ไม่ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน

ตัวชี้วดั /คาถาม

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
2 ) ห า ก ไ ม่ มี บิ ด า ม า ร ด า 2 ) ห า ก ไ ม่ มี บิ ด า ม า ร ด า 2 ) ห า ก ไ ม่ มี บิ ด า ม า ร ด า
ลู ก หลาน และญาติ พี่ น้ อ งถ้ า ลู ก หลาน และญาติ พี่ น้ อ งถ้ า ลู ก หลาน และญาติ พี่ น้ อ งถ้ า
สามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี สามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี สามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครัว ความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครัว ความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครัว
อบอุ่น
อบอุ่น
อบอุ่น
ไม่มีความสุข
ไม่มีความสุข
ไม่มีความสุข
มีความสุข
มีความสุข
มีความสุข

ปี 2565
2 ) ห า ก ไ ม่ มี บิ ด า ม า ร ด า
ลู ก หลาน และญาติ พี่ น้ อ งถ้ า
สามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครั ว
อบอุ่น
ไม่มีความสุข
มีความสุข
37. คนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
37.1 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทุก
ไม่ปฏิบตั ิ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ...............คน
คน ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
หลายอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่ (เช่น การ
ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ
สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือ การท าละหมาด และ
การเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น)
38. ครัวเรือนมีสว่ นร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถกระทาได้โดยการแสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาค/สมทบเงิน และการบริจาคสมทบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
38.1 ในรอบปีที่ผ่า นมา คนในครัวเรือ นมีส่วนร่วมทากิจกรรม
ไม่มีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น หรือไม่
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
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ปี 2569
2 ) ห า ก ไ ม่ มี บิ ด า ม า ร ด า
ลู ก หลาน และญาติ พี่ น้ อ งถ้ า
สามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครัว
อบอุ่น
ไม่มีความสุข
มีความสุข
ไม่ปฏิบตั ิ...............คน
ปฏิบัติทุกคน

ไม่มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล

ลงชื่อหัวหน้าครัวเรือน
/ผู้ให้ข้อมูล

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้ตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล
(หัวหน้าทีมจัดเก็บข้อมูล
ของหมู่บ้าน/ชุมชน)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569
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แบบสรุปคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน ปี 2565 – 2569
ทาเครื่องหมาย 
ทาเครื่องหมาย 
ทาเครื่องหมาย –
ยกเว้น

ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ – ลงในช่องของปีที่จดั เก็บข้อมูล ในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ข้อนัน้ ผ่านเกณฑ์ (ไม่มีปัญหา)
โดยดูจากการทาเครื่องหมาย  ในช่องวงกลม
ในกรณีที่ข้อนัน้ ไม่ผา่ นเกณฑ์ (ต้องแก้ไข)
โดยดูจากการทาเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม
ในกรณีที่ข้อนัน้ ไม่มีข้อมูล
ข้อ 29 ใส่เป็นตัวเลขรายได้เฉลี่ย
ตัวชี้วดั

2565

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. เด็กได้รบั การดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
13. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
21. ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
22. เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
23. เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพ
25. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรูท้ จี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
27. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
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ตัวชี้วดั

2565

28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วดั
31. เด็กแรกเกิด – 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุม้ ครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
35. ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
36. ครอบครัวมีความอบอุน่
37. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ผ่านเกณฑ์ () ทั้งหมด (ข้อ)
ไม่ผ่านเกณฑ์ () ทั้งหมด (ข้อ)
ไม่มีข้อมูล ( - ) ทั้งหมด (ข้อ)
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2565
ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ – ลงในช่องของปีที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.............................................................................นามสกุล...................................................................................
บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ตาบล....................................อาเภอ..............................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. เด็กได้รบั การดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
13. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
21. ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
22. เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
23. เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
25. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรูท้ จี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
27. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
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ตัวชี้วดั
หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

31. เด็กแรกเกิด – 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุม้ ครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
35. ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
36. ครอบครัวมีความอบอุ่น
37. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.....................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2566
ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ – ลงในช่องของปีที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.............................................................................นามสกุล...................................................................................
บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ตาบล....................................อาเภอ..............................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. เด็กได้รบั การดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
13. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
21. ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
22. เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
23. เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
25. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรูท้ จี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
27. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
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ตัวชี้วดั
หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

31. เด็กแรกเกิด – 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุม้ ครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
35. ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
36. ครอบครัวมีความอบอุน่
37. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.....................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2567
ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ – ลงในช่องของปีที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.............................................................................นามสกุล...................................................................................
บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ตาบล....................................อาเภอ..............................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. เด็กได้รบั การดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
13. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
21. ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
22. เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
23. เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
25. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรูท้ จี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
27. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
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ตัวชี้วดั
หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

31. เด็กแรกเกิด – 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุม้ ครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
35. ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
36. ครอบครัวมีความอบอุน่
37. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.....................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2568
ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ – ลงในช่องของปีที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.............................................................................นามสกุล...................................................................................
บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ตาบล....................................อาเภอ..............................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. เด็กได้รบั การดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
13. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
21. ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
22. เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
23. เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
25. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรูท้ จี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
27. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
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ตัวชี้วดั
หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

31. เด็กแรกเกิด – 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุม้ ครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
35. ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
36. ครอบครัวมีความอบอุน่
37. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.....................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2569
ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ – ลงในช่องของปีที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.............................................................................นามสกุล...................................................................................
บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ตาบล....................................อาเภอ..............................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 12 ตัวชี้วดั
1. การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
2. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. เด็กได้รบั การดูแลและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
6. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. ครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8. ครัวเรือนสามารถดูแลตนเอง/สมาชิก เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
10. ผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน
11. คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลและทราบสถานที่ใช้บริการตามสิทธิ
12. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
หมวดที่ 2 มาตรฐานความเป็นอยู่ มี 9 ตัวชี้วดั
13. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
14. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รบั บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
15. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบตั ิภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
17. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภคและอุปโภคเพียงพอตลอดปี
19. ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า
20. ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
21. ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
22. เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย
23. เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
24. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
25. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม และคิดเลขอย่างง่ายได้
26. เด็ก เยาวชน/ผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรูท้ จี่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 4 เศรษฐกิจ มี 4 ตัวชี้วัด
27. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
28. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
29. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
30. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
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ตัวชี้วดั
หมวดที่ 5 การคุม้ ครองทางสังคมและการมีส่วนร่วม มี 8 ตัวชี้วดั

ผลการจัดเก็บข้อมูล

31. เด็กแรกเกิด – 6 ปีที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
32. ครัวเรือนทีม่ ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีสมาชิกมีคุณสมบัตอิ ื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
33. ครัวเรือนได้รบั การคุม้ ครองตามระบบและมาตรการคุม้ ครองทางสังคม จากภาครัฐ และหรือชุมชน ภาคเอกชน
34. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
35. ผู้พิการได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
36. ครอบครัวมีความอบอุน่
37. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
38. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.....................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. 2565
โทรศัพท์................................................................................
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓
(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ปี 2565-2569
ภายใต้โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

ปี 2565-2569

ภายใต้โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

เสนอ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดย
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มิถุนายน 2564

เอกสารสาหรับการประชุมคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (พชช.)
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1

(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2565-2569
ภายใต้โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด
อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแก้ว
นางสาวกัญญารัตน์ สุโกพันธ์
นางสาววิปัศยา โพธิบุตร

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสนอ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

มิถุนายน พ.ศ.2564
2

คำนำ
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเครื่องชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สาหรับ
เก็บข้อมูลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้กาหนดห้วงเวลาในการปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามเป็น
ประจาทุก 5 ปี เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ดาเนินได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 13 (2565 - 2569) ดังนั้น
ห้วงเวลาดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและแบบสอบถามชุดใหม่สาหรับจัดเก็บข้อมูล
กชช.2ค โดยกรอบแนวคิดในการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ดังกล่าว คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต ของประชาชน (พชช.) มีม ติเห็นชอบ ให้ด าเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด้วยความสาคัญดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทาโครงการจัดทาเครื่องชี้วัดข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 2569) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบเครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและข้ อคาถามสาหรับจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการรายงานด้วย
ระบบสารสนเทศที่รองรับ ความต้องการของทุกภาคส่วน และในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) รวมทั้งพัฒนารูปแบบ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ที่เป็นไปตามหลักวิชาการและมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และรองรับ
ความต้องการของทุกภาคส่วน นั้น
(ร่าง) คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2565-2569 ฉบับเป็นส่วนหนึ่ง
โครงการจัดทาเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อ มูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. 2ค) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่งข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2565-2569 ประกอบด้วย 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด มีการจัดระดับความรุนแรง
ของปัญหาและระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ทาให้ทราบลาดับความสาคัญของปัญหา และพื้นที่เป้าหมายที่ควร
ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ และให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คณะผู้วิจัย
มิถุนายน 2564

3

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความหมายข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
หลักการของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
วัตถุประสงค์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
แนวคิด และความเป็นมาของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค )
ความสาคัญของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค)
กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สาหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับกระทรวง
10. ระดับคะแนนของตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค
11. การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
12. แนวคิดเบื้องหลังคาถาม และองค์ประกอบของข้อมูลหลัก ๆ ของแบบสอบถาม กชช. 2ค
13. คาอธิบายตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค
14. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
ภาคผนวก
(ร่าง)แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

4

หน้า
5
5
5
5
7
7
8
14
15
20
20
21
24
54
96
97

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (ปี 2565-2569)

1. ความหมายข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) คือ ข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหาของ
หมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะและอนามัย ความรู้และ
การศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากภัย
พิบัติ และความเสี่ยงในชุมชน เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจาทุก 2 ปี
เครื่ อ งชี้ วั ด สภาพปั ญ หาของหมู่ บ้ า นในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 13
(ปี 2565-2569) มี 7 ด้าน 44 ตัวชี้วัด มีการจัดระดับความรุนแรงของปัญหา และระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
ทาให้ทราบลาดับความสาคัญของปัญหา และพื้นที่เป้าหมายที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
2. หลักการของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
2.1 ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ทาให้สามารถรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน
ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนแก้ไขปั ญหาของหมู่บ้าน ตาบล ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/องค์กร
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.2 ข้ อ มู ล กชช. 2ค เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด เก็ บ ทุ ก 2 ปี ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
22 กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บ ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์จากผู้นาท้องถิ่นในแต่ละ
หมู่บ้าน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
3. วัตถุประสงค์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
3.1 เพื่อใช้ข้อมูล กชช. 2ค เป็นเครื่องมือในการสารวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ สาหรับการวางแผน การกาหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาโดยส่วนรวม
3.2 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จ ากข้อมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาชนบท
3.3 เพื่อใช้ระดับการพัฒนาของหมู่บ้านจากข้อมูล กชช. 2ค กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของแต่
ละจังหวัด อาเภอ และตาบล
4. แนวคิด และความเป็นมาของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค )
ปี 2525 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบให้กรมการพัฒนา
ชุมชน (พช.) จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เป้าหมาย 38 จังหวัด 12,586 หมู่บ้าน
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ปี 2527 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบให้กรมการพัฒนา
ชุม ชน (พช.) จั ด เก็ บข้อมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เป้าหมาย 38 จั ง หวั ด 12,586 หมู่บ้าน และคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดั บภูมิภาคและท้องถิ่น (อผภ.) เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บข้อมูลนอกพื้นที่
เป้าหมาย 42,246 หมู่บ้าน รวม 54,832 หมู่บ้าน
ปี 2529 ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (ศปช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบงานของคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น (อผภ.) มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จานวน 54,832หมู่บ้าน
ปี 2530 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 เห็นชอบให้มีการเก็บ ข้อมูล กชช. 2ค ผนวกกับ
ข้อมูล จปฐ. เป็นประจาทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป
ปี 2536 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 “ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชนบท นาข้อมูล กชช. 2ค และข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกาหนด
นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย”
ปี 2559 ได้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี 7 หมวด 33 ตัวชี้วัด
ปี 2564 ได้ มีก ารศึ ก ษาปรับปรุง เครื่องชี้วั ด ข้ อมูล กชช. 2ค เพื่อใช้จั ด เก็ บข้ อมูล ในช่ว งแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งสามารถสรุปเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค ) ได้ทั้งหมด 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด
วิวัฒนาการของข้อมูล กชช. 2ค ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
มีการปรับปรุงแบบสอบถาม และเครื่องชี้วัดในทุกช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ทุก 5 ปี)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดปัญหา และเป้าหมายการพัฒนา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามสภาพความ
เป็นจริง
โดยตั้ง แต่แ ผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ข้ อมูล กชช. 2ค ได้ใ ช้เป็น
เครื่องมือของท้องถิ่นมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานพัฒนาชนบท ระดับนโยบาย กระทรวง และภูมิภาค
คาย่อ กชช. 2ค
คาว่า “กชช. 2ค” มักเป็นคาถามสาหรับนักพัฒนารุ่นหลังว่า มีความหมายอย่างไร
"กชช. 2ค" เป็นหนึ่ง ในรหัส ของชุด ข้ อมูล ที่นัก พัฒนาชนบท อาทิ นายโฆสิ ต ปั้นเปี่ยมรัษฐ์
และ ดร.ธเนตร นรภู มิ พิ พั ช น์ ที่ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท าข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ ต่ า ง ๆ ขึ้ น
โดยน าค าว่ า “กชช. 2ค” มาจาก “คณะกรรมการพั ฒ นาชนบทแห่ ง ชาติ ”
ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลดังนี้
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“กชช. 2ก”
“กชช. 2ข”
“กชช. 2ค”

หมายถึ ง ข้ อมูล พื้นฐานระดับจั ง หวั ด 38 จั ง หวั ด ซึ่ง มีร ายชื่อทาเนีย บหมู่ บ้ า น
ยากจน จานวน 12,555 หมู่บ้าน ที่ได้ประกาศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 ขณะนี้ไม่มีการจัดเก็บแล้ว
หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับอาเภอ ซึ่งเคยจัดเก็บในปี 2526 และ 2528 ขณะนี้ไม่
มีการจัดเก็บแล้ว
หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

ดังนั้นคาว่า “กชช. 2ค” จึงเป็นรหัสของชุดข้อมูลพื้นฐานไม่ใช่คาย่อซึ่งแตกต่างจากคาว่า “จปฐ.” ซึ่ง
เป็นคาย่อของ “ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน”
5. ความสาคัญของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
5.1 ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท และ
ยังเป็นข้อมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยมีการนาข้อมูล กชช. 2ค มาใช้ประโยชน์
ทั้งในระดับนโยบาย และการแปลงสู่การปฏิบัติของส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
5.2 ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลที่หน่วยปฏิ บัติในส่วนภูมิภาค สามารถค้นหาปัญหาเบื้องต้นในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย และแนวทางการดาเนินงาน เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสาหรับแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงาน
ปฏิบัติ สามารถจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามปัญหาที่พบจากข้อมูล กชช. 2ค ได้ เป็นต้น
6. ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค)
6.1 ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ และสภาพ
ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองว่าเป็นอย่างไร
6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. 2ค
ในการวางแผนการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน การจัดทา
แผนพัฒนาในด้ า นต่า ง ๆ ตลอดจนการก าหนดพื้น ที่ เ ป้า หมาย ในการพัฒนาของหน่ว ยงานแต่ ล ะระดั บ ทั้ง
ส่วนกลางจังหวัด อาเภอ และตาบล
6.3 ภาคเอกชน สามารถนาข้อมูลจาก กชช. 2ค มาใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนในการบริหารจัดการ
เพื่อลงทุนทางธุรกิจ

7

7. กลไกและกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
กลไกสนับสนุน/เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรอำนวยกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชน (พชช.)
ระดับชำติ
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
: ประธำนฯ

คณะทำงำนปรับปรุงเครื่องชี้วัดฯ

กรมกำรพัฒนำชุมชน

14

1

คณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด
ผู้วำ่ ฯ หรือ รองผูว้ ่ำ
: ประธำนฯ

สำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัด

2
ระดับอำเภอ
นำยอำเภอ
: ประธำนฯ

13
สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนอำเภอ

คณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ

3
ระดับตำบล
ผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
: ประธำนฯ

12

คณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล

พัฒนำกรประจำตำบลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11

4

คณะผู้จดั เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน
กำรได้รบั ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ

5

6

นำเสนอข้อมูลระดับ
ตำบล

กำรออกแบบวิธกี ำร
จัดเก็บข้อมูล

7

ตรวจทำนข้อมูล

กำรจัดเก็บข้อมูล

8

บันทึกและประมวล
ข้อมูล

8

10

9

ขั้นตอน
กลไกขับเคลื่อน
ที่
1
คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)
โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน และมีผู้แทน
กระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ เป็น
กรรมการ และมีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ

2

3

1

ข้อเสนอกระบวนการ

1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ในแต่ละหมวด
2. ระดมความคิดความคาดหวังและตัวชี้วัด
ของแต่ละกระทรวง / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
5. แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ใน
โดยมีผู้ว่าราชการ หรือ รองผู้ว่า
แต่ละหมวดกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ราชการที่ผู้ว่าราชการ
ระดับจังหวัด
มอบหมายเป็นประธาน และมี
2. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและบูรณาการ
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
จังหวัดเป็นกรรมการ และให้
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
เป็นเลขานุการ
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. แต่งตั้งคณะคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีนายอาเภอ เป็นประธาน
ระดับอาเภอและองค์กรปกครองส่วน
และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง
ท้องถิน่ ในอาเภอ
ๆ ระดับอาเภอเป็นกรรมการ

เป็นข้อมูลทีต่ ้องดาเนินการจัดเก็บทุก 2 ปี

9

กลไกสนับสนุน ระยะเวลา1
กรมการพัฒนา
ชุมชน

กันยายน

สานักงานพัฒนา ตุลาคม
ชุมชนจังหวัด

สานักงานพัฒนา พฤศจิกายน
ชุมชนอาเภอ

ขั้นตอน
ที่

4

5

กลไกขับเคลื่อน

ข้อเสนอกระบวนการ

กลไกสนับสนุน ระยะเวลา1

ทั้งนี้อาจจะให้ผบู้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งร่วม
เป็นกรรมการด้วย และให้
สานักงานพัฒนาชุมชน เป็น
เลขานุการ

2. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและบูรณาการ
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอาเภอ
3. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4. คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับตาบล
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเครื่องชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ในแต่ละหมวดกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ระดับตาบล
2. แต่งตั้งคณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน
3. ออกแบบวิธกี ารควบคุมและการบูรณา
การการจัดเก็บข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ข้อมูล กชช.2ค. ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในตาบล
4. กาหนดการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความสาคัญของ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

พัฒนากรประจา พฤศจิกายน
ตาบลและ
–
องค์กรปกครอง กุมภาพันธ์
ส่วนท้องถิน่

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล
โดยมี นายกเทศมนตรี /นายก
องค์องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นประธาน และมี
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน
ตาบลเป็นกรรมการ ทัง้ นี้อาจจะ
แต่งตั้ง ผู้แทนจากคณะผู้จัดเก็บ
ข้อมูลระดับครัวเรือนร่วมเป็น
กรรมการด้วย และให้พัฒนากร
ประจาตาบลและนักพัฒนา
ชุมชนของ อปท.เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะทางาน
คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
การได้รับความรู้ความเข้าใจ
หมู่บา้ น
1. ทาความเข้าใจแบบสอบถามทุกข้ออย่าง
โดย พิจารณาความเหมาะสมใน
ละเอียด
แต่ละพืน้ ที่ ทัง้ นี้อาจจะ
2. อบรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แบบสอบถาม เทคนิคและทักษะทีส่ าคัญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ในการจัดเก็บข้อมูล โดยวิทยากรที่มี
ตาบล (ส.อบต.) สมาชิกสภา
ความรู้และความเชีย่ วชาญ
เทศบาล (สท.) อสม. อพม.
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
กรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้ม/
เกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของ ข้อมูล
โซน เป็นต้น โดยให้ประธาน
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เพื่อให้
คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
10

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน
ข้อมูลฯ ระดับตาบลเป็นผู้
แต่งตั้ง

6

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

7

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

8

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

ข้อเสนอกระบวนการ
และกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของคน
ในพืน้ ที่ เพื่อเรียนรู้วิถชี ีวิตของตนเอง
และในขณะเดียวกันก็เป็นการสารวจ
ตนเองว่าได้รับสิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ
ของรัฐหรือไม่ ซึ่งผู้จัดเก็บควรเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดกับชุมชน หรือผูน้ าหมู่บ้าน
ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากทีส่ ุด
และเข้าใจในบริบทของชุมชนตนเอง
มากที่สุด
การออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ่ ้าน
(กชช.2ค) ตามความเหมาะสมของ
บริบทพืน้ ที่
การจัดเก็บข้อมูล
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
หรือสนทนากลุ่มกับผู้นาชุมชน และ
อาจจะเชิญชวนสมาชิกในชุมชนร่วมรับ
ฟังและให้ข้อมูลประกอบด้วย เพื่อความ
สมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลเพิ่มมาก
ขึ้น
2. หลังจากการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกข้อครบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้นาชุมชนลง
รายชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บันทึกและประมวลข้อมูล
1. การบันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้ให้ข้อมูล ว่าผ่านเกณฑ์และไม่ผ่าน
เกณฑ์ในเรื่องใดบ้าง
2. มอบหมายให้ผนู้ าชุมชนเพื่อรับทราบ
และผลการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน
ตนเองและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
11

กลไกสนับสนุน ระยะเวลา1

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ขั้นตอน
ที่

กลไกขับเคลื่อน

9

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

10

คณะผู้จัดเก็บข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน

11

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับตาบล

12

คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ
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คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

ข้อเสนอกระบวนการ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกใน
ครัวเรือนต่อไป
ตรวจทานข้อมูล
1. สอบทานข้อมูลที่ถกู ต้องและเข้มงวด
ทั้งนี้อาจจะผูกพันธ์กับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
นาเสนอข้อมูลระดับตาบล
1. ประชุมคณะผูจ้ ัดเก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือนเพื่อนาเสนอข้อมูลและเตรียม
นาเสนอให้คณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบลรับรอง
2. ร่วมกันสรุปและถอดบทเรียนการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ผ่านมา
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูลพืน้ ฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับตาบล
3. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้านชนบท
ไทยระดับตาบล
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ในระดับตาบล
5. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับตาบล
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูลพืน้ ฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี ระดับ
อาเภอ
2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
อาเภอ
3. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้านชนบท
ไทยระดับอาเภอ
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
5. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทไทยใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับอาเภอ
1. จัดเวทีนาเสนอข้อมูลพืน้ ฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี ระดับ
จังหวัด
12

กลไกสนับสนุน ระยะเวลา1

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

พัฒนากรประจา
ตาบลและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ

สานักงานพัฒนา มีนาคม
ชุมชนจังหวัด

ขั้นตอน
ที่

14

กลไกขับเคลื่อน

คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.)

ข้อเสนอกระบวนการ

กลไกสนับสนุน ระยะเวลา1

2. จัดกระบวนการรับรองข้อมูลระดับ
จังหวัด
3. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้านชนบท
ไทยระดับจังหวัด
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
5. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทไทยใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ระดับจังหวัด
1. ให้ความคิดเห็นและรับรองข้อมูลพื้นฐาน กรมการพัฒนา
ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ชุมชน
2. จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้านชนบท
ไทยประจาปี
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
4. วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชนบทไทยใน
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์
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เมษายน

8. ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สาหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
จากการศึกษาและปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ที่จะนามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) มี 7 หมวด 44 ตัวชี้วดั ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน / ชุมชน
ข้อที่ 1
ข้อมูลด้านประชากร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ่ ้าน (กชช. 2ค) 7 หมวด 44 ตัวชีว้ ัด
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (10 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 1
ถนน
ตัวชี้วัดที่ 2
น้าดื่ม
ตัวชี้วัดที่ 3
น้าใช้
ตัวชี้วัดที่ 4
น้าเพื่อการเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 5
ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
ตัวชี้วัดที่ 6
การมีที่ดินทากิน
ตัวชี้วัดที่ 7
การติดต่อสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 9
สิ่งอานวยความสะดวกคนพิการและผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 10
พื้นที่สาธารณะสีเขียวและพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์
หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 11
การมีงานทา
ตัวชี้วัดที่ 12
การทางานในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดที่ 13
ร้านอาหารและร้านค้า
ตัวชี้วัดที่ 14
ผลผลิตจากการทานา
ตัวชี้วัดที่ 15
ผลผลิตจากการทาไร่
ตัวชี้วัดที่ 16
ผลผลิตจากการทาสวน
ตัวชี้วัดที่ 17
ปศุสัตว์และการประมง
ตัวชี้วัดที่ 18
ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ
ตัวชี้วัดที่ 19
การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 20
การท่องเที่ยว
หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 21
การป้องกันโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดที่ 22
การได้รับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 23
อนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดที่ 24
สุขภาวะคนพิการและผู้สงู อายุ
ตัวชี้วัดที่ 25
อนามัยสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26
ความปลอดภัยในการทางาน
14

ตัวชี้วัดที่ 27
การกีฬาและการออกกาลังกาย
หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 28
การให้บริการด้านการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 29
ความรอบรู้
ตัวชี้วัดที่ 30
การได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 31
โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของคนพิการ
หมวดที่ 5 การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วัดที่ 32
การรวมกลุ่มของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 33
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 34
ความปลอดภัยของหมูบ่ ้าน / ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 35
ศาสนสถาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 36
การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 37
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 38
คุณภาพดิน
ตัวชี้วัดที่ 39
คุณภาพน้า
ตัวชี้วัดที่ 40
การจัดการสภาพสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ตัวชี้วัดที่ 41
การจัดการมลพิษ
หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 42
ความปลอดภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดที่ 43
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 44
ความปลอดภัยจากความเสีย่ งในชุมชน

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับกระทรวง
ลาดับ

ตัวชี้วดั

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานหมู่บ้าน / ชุมชน
ข้อที่ 1
ข้อมูลด้านประชากร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช. 2ค) 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 โครงสร้างพืน้ ฐาน (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 ถนน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 น้าดื่ม
กระทรวงมหาดไทย
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หน่วยงานร่วม

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลาดับ

ตัวชี้วดั

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 3

น้าใช้

หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 4

น้าเพื่อการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6

ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงใน
การหุงต้ม
การมีที่ดินทากิน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 7

การติดต่อสื่อสาร

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัดที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กระทรวงมหาดไทย

สิ่งอานวยความสะดวก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
คนพิการและผูส้ ูงอายุ มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 10 พื้นที่สาธารณะสีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
และพืน้ ทีส่ าธารณะ
สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์
หมวดที่ 2 สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 11 การมีงานทา
กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานร่วม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 9
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กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ลาดับ

ตัวชี้วดั

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 14 ผลผลิตจากการทานา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานร่วม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 15 ผลผลิตจากการทาไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 16 ผลผลิตจากการทา
สวน
ตัวชี้วัดที่ 17 ปศุสัตว์และการประมง
ตัวชี้วัดที่ 18 ผลผลิตจากการทา
เกษตรอื่น ๆ
ตัวชี้วัดที่ 19 การประกอบ
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 20 การท่องเที่ยว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 12 การทางานในสถาน
ประกอบการ

หน่วยงานหลัก
กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้านอาหารและร้านค้า กระทรวงพาณิชย์

หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 21 การป้องกันโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 22 การได้รับบริการและ
ดูแลสุขภาพอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 23 อนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดที่ 24 สุขภาวะคนพิการและ
ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 25 อนามัยสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 ความปลอดภัยในการ
ทางาน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

ตัวชี้วดั

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

ตัวชี้วัดที่ 27 การกีฬาและการออก
กาลังกาย
หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 28 การให้บริการด้าน
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 29 ความรอบรู้
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 30 การได้รับการฝึกอบรม กระทรวงแรงงาน
ด้านต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โอกาสเข้าถึงระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาของคนพิการ
หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 32 การรวมกลุ่มของ
กระทรวงมหาดไทย
ประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 33 การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 34 ความปลอดภัยของ
หมู่บ้าน / ชุมชน

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 35 ศาสนสถาน ศูนย์
เรียนรูช้ ุมชน

กระทรวงวัฒนธรรม
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หน่วยงานร่วม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลาดับ

ตัวชี้วดั

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก

และภูมปิ ัญญาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 36 การได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 37 การใช้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และดูแลสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 38 คุณภาพดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวชี้วัดที่ 39 คุณภาพน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 40 การจัดการสภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 41 การจัดการมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 42 ความปลอดภัยจากยา สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
เสพติด
ปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 43 ความปลอดภัยจากภัย
พิบัติ

กระทรวงมหาดไทย
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หน่วยงานร่วม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดที่ 44 ความปลอดภัยจาก
ความเสีย่ งในชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10. ระดับคะแนนของตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ หมู่ บ้ า น (กชช. 2ค) ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13
(พ.ศ. 2565 - 2569) มี 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดแล้ว จะทา
ให้ทราบว่าในแต่ละตัวชี้วัดอยู่ในคะแนนระดับใด ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้
ถ้าได้ 1 คะแนน หมายถึง
ถ้าได้ 2 คะแนน หมายถึง
ถ้าได้ 3 คะแนน หมายถึง

ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหามาก
ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาปานกลาง
ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา

(ต่ากว่าเกณฑ์)
(อยู่ในเกณฑ์)
(สูงกว่าเกณฑ์)

11. การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
จากคะแนนที่ได้ขะนาไปสู่การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านว่า เป็นหมู่บ้านระดับใด ทั้งนี้โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้
1 คะแนน เป็นหลักในการพิจารณา ดังนี้
ถ้าได้ 1 คะแนน จานวน 15-44 ตัวชี้วัด
ถ้าได้ 1 คะแนน จานวน 8-14 ตัวชี้วัด
ถ้าได้ 1 คะแนน จานวน 0-7 ตัวชี้วัด

จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ยังไม่พัฒนา)
จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (กาลังพัฒนา)
จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (พัฒนาแล้ว)

การเรียงลาดับหมู่บ้านที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ยึดหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ยังไม่พัฒนา)
เป็นเป้าหมายอันดับแรก หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 เป็นเป้าหมายถัดไป
ตามลาดับ ในกรณีที่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 หลายหมู่บ้าน ที่มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 1 มากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ
อยู่ในลาดับแรก ที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาก่อน แต่ถ้ายังมีจานวนตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 1 เท่ากันอีก ให้
พิจารณาหมู่บ้านที่มีจานวนประชากรมากกว่าอยู่ในลาดับแรกที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาก่อน
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12. แนวคิดเบื้องหลังคาถาม และองค์ประกอบของข้อมูลหลัก ๆ ของแบบสอบถาม กชช. 2ค
ส่วนที่ 1

เนื้อหาของแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานหมูบ่ ้าน/ชุมชน

หมวดที่ 1

โครงสร้างพื้นฐาน

หมวดที่ 2

สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ

หมวดที่ 3

สุขภาวะและอนามัย

แนวคิดเบื้องหลังคาถาม
จุ ด ประสงค์ ข องข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เ พื่ อ บ่ ง บอกถึ ง สภาพ
พื้ น ฐานของหมู่ บ้ า น (Village Profile) ในด้ า นสถาน
ที่ตั้ง จานวนประชากร
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
หมู่บ้าน การเข้าถึงแหล่งน้า น้าดื่ม -น้าใช้ การมีไฟฟ้า
ใช้ ลักษณะทางกายภาพ ทั้งการคมนาคมและช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับภายนอกหมู่บ้าน ที่ดินทากินและ
กิ จ กรรมสาธารณะในชุ ม ชน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นข้ อ มู ลที่มี
ความเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวช้า
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบสภาพการมี ง านท า การไป
ทางานนอกตาบล การท่องเที่ยว การได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม สถานะทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน ว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด และ
อาชี พ ใด สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ หมู่ บ้ า นมาก
ครัวเรือนใดใช้เวลาในการประกอบอาชีพนั้นใน 1 ปี
มากกว่าอาชีพอื่น ๆ ถือว่านั้นคืออาชีพหลัก ถึงแม้จะมี
รายได้น้อยกว่าอาชีพรองก็ตาม
จุดประสงค์ของข้อมูลส่วนนี้ เพื่อทราบสถานการณ์การ
พึ่งพาและดูแลตนเองในด้านสุขภาพ การเข้าถึงและ
การได้รับบริการและดูแลสุขภาพอนามัยของทุกคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ การส่งเสริม
สุ ขภาพการป้อ งกันโรคและการรั กษาพยาบาล การ
ได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน และด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
21

องค์ประกอบข้อมูล กชช. 2ค
ที่ตั้งหมู่บ้าน จานวนครัวเรือนและประชากร
ถนน น้าดื่ม น้าใช้ น้าเพื่อการเกษตร การมีไฟฟ้าและ
เชื้อเพลิงในการหุงต้ม การมีที่ดินทากิน การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ประจาบ้าน อินเทอร์เน็ ต และ
โทรศัพท์สาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งอานวยความ
สะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ พื้นที่สาธารณะสีเขียวและ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์
การมี ง านทามี อ าชี พและมี ร ายได้ การท างานในสถาน
ประกอบการภายในตาบล ร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน
ท้องถิ่นหรือกรมอนามัย การทานา ทาไร่ ทาสวน ปศุสัตว์
การประมง เกษตรอื่น ๆ การประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และการท่องเที่ยว

การป้องกันโรคติดต่อเพื่อมิให้เกิดการป่วยและตาย การ
เข้ า ถึ ง และได้ รั บ บริ ก ารและดู แ ลสุ ข ภาพของเด็ ก คน
พิ ก าร ผู้ สู ง อายุ และคนในชุ ม ชน อนามั ย แม่ และเด็ ก
อนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะ ส้วมสิ่งปฏิกูล และ
ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยไม่เจ็บป่วยในการทางาน การ
กีฬาและการออกกาลังกาย

หมวดที่ 4

เนื้อหาของแบบสอบถาม
ความรู้และการศึกษา

หมวดที่ 5

การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวดที่ 6

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

หมวดที่ 7

ความเสีย่ งของชุมชนและภัยพิบัติ

ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.)

แนวคิดเบื้องหลังคาถาม
จุ ด ประสงค์ ข องข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ ต้ อ งการทราบถึ ง การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา และโอกาสในการเข้ า ถึ ง
การศึกษาของคนพิการและคนในชุมชน ความรอบรู้ใน
ด้านต่าง ๆ การได้รับการฝึกอบรม รวมถึงโอกาสการ
ได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
(กศน.)
จุดประสงค์ของข้อมูลส่วนนี้ เพื่ อทราบถึงการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นา การแสดงความ
คิดเห็น ความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง
ตลอดจนทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่ และการได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม
จุ ด ประสงค์ ข องข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เพื่ อ ต้ อ งการทราบถึ ง
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ดิน น้า การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
มลพิษอย่างถูกสุขลักษณะในหมู่บ้าน
จุดประสงค์ของข้อมูลส่วนนี้ เพื่อต้องการทราบสภาวะ
ทั่วไปของคนในชุมชนต่อปัญหายาเสพติด และความ
รุนแรงของปัญหา การประสบภัยพิบัติ ความเสี่ยงใน
เรื่ อ งการพนั น ปั ญ หาเด็ ก วั ย รุ่ น ตี กั น ปั ญ หาเด็ ก ติ ด
เกมส์ ปัญหาเด็กแว้น การทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจาก
การดื่มสุรา และอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์ของข้อมูลส่วนนี้ เพื่อต้องการให้ผู้บริหาร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) มี ก ารประชุ ม
ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับการพัฒนา
22

องค์ประกอบข้อมูล กชช. 2ค
การให้บริการด้านการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาของคน
พิ ก ารและคนในชุ ม ชน ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า น
ดิจิทัล ด้านสื่อ ด้านการเงิน การได้รับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ การศึกษา และสุขภาวะ
การรวมกลุ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการท า
กิจกรรมของชุมชน ความปลอดภัยของหมู่บ้าน ศาสน
สถาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาชุมชน การได้รับ
ความคุ้ ม ครองทางสัง คม ของผู้ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้น ไป คน
พิการ เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเร่ร่อน ที่ไม่ได้
รับการดูแล
การเข้ า ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละดู แ ล
สิ่งแวดล้อม คุณภาพดิน คุณภาพน้า การจัดการสภาพ
สิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และน้าเสีย
การจัดการมลพิษทางอากาศและทางเสียง
การใช้ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การก่อความเดือดร้อน
ของผู้ใช้ยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของหมู่บ้าน ความ
เสี่ยงในชุมชนเรื่องการพนัน ปัญหาเด็กวัยรุ่นตีกัน ปัญหา
เด็ ก ติ ด เกมส์ ปั ญ หาเด็ ก แว้ น การทะเลาะวิ ว าทอั น
เนื่ อ งมาจากการดื่ ม สุ ร า และอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
การเปรียบเทียบการได้รับการพัฒนาหมู่บ้านภายในตาบล
เดียวกัน โดยหัวหน้าคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ระดับตาบล (เป็นเรื่องความเห็นจากคณะทางาน)

เนื้อหาของแบบสอบถาม

ภาคผนวก 1

ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

ภาคผนวก 2

ข้อมูลสาหรับฐานข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย

แนวคิดเบื้องหลังคาถาม
ของหมู่บ้าน ในฐานะของผู้บริหารเชิงนโยบาย และให้
ลงนามเฉพาะนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ในฐานะหั ว หน้ า คณะท างานลริ ห ารการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ทราบความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการผู้บริหารท้องถิ่นต่อระดับการพัฒนาของ
หมู่บ้านต่าง ๆ ในตาบลนั้น
จุ ด ประสงค์ ข องข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เพื่ อ ต้ อ งการทราบ
เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ ผ ลิ ต OTOP โครงการ กข.คจ. กองทุ น หมู่ บ้ า น
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แผนชุมชน ผู้นาชุมชน
กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชน มาตรฐานงาน
ชุ ม ชน ศู น ย์ เ รี ยนรู้ และการจัด แบ่งคุ้ม ของหมู่บ้ าน/
ชุมชน
จุ ด ประสงค์ ข องข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เพื่ อ ต้ อ งการทราบ
เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพการเกษตร
และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
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กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต กลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
OTOP โครงการ กข.คจ. กองทุ นหมู่ บ้าน สถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน แผนชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม/องค์กร
เครือข่ายองค์กรชุมชน มาตรฐานงานชุมชน ศูนย์เรียนรู้
และการจัดแบ่งคุ้มของหมู่บ้าน/ชุมชน
การประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพการเกษตร การไปใช้
สิทธิเลือกตั้งของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

13. คาอธิบายตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ปี 2565-2569 ) มี 7 หมวด 44
ตัวชี้วัด มีความหมาย หรือคาอธิบายในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วดั
1. ถนน

2. น้าดื่ม

3. น้าใช้

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสะดวกในการเดินทางของคนในชุมชน จากตัว
หมู่บ้านถึงอาเภอหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุด ที่คนในชุมชนส่วนมากไปซื้อ -ขาย
ของกินของใช้ การไปติดต่อราชการที่ตัวที่ว่าการอาเภอ โดยพิจารณาจาก
การมีถนนติดต่อกับอาเภอที่ใกล้ที่สุด ที่คนในชุมชนส่วนมากนิยมไปซื้อ ขายของกินของใช้ตลอดเส้นทางและมีรถรับจ้างวิ่งตลอดทุกฤดูหรือไม่
และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ถ นนนั้ น ส่ ว นมากใช้ วิ ธี ก ารเดิ น ทางแบบใด โดยใช้
เวลานานมากน้อยเพียงใด ซึ่งขอบเขตในการถามให้คานึงถึงเฉพาะถนนที่
อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพ และความเพียงพอของน้าที่ใช้เพื่อการบริโภคตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (5 ลิตรต่อคนต่อวัน) โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มีน้า
สะอาดสาหรับดื่ม และบริโภคต่อปีว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด

เพื่อบ่งบอกถึงครัวเรือนที่มนี ้าใช้เพียงพอตลอดปีตามเกณฑ์ที่กาหนด (45
ลิตร หรือ ประมาณ 2 ปีป๊ ต่อคนต่อวัน) ว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด
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คาอธิบาย
1. ถนนเส้นทางหลักของหมู่บ้าน หมายถึง ถนนสายที่อยู่เฉพาะภายใน
เขตพื้นที่ของหมู่บ้าน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมเป็นประจามากที่สุด (เส้นทางหลักเส้นเดียวเท่านั้น)
2. ใช้การได้ดี หมายถึง ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
3. อ าเภอหรื อ ชุ ม ชนที่ ใ กล้ ที่ สุ ด หมายถึ ง อ าเภอหรื อ ชุ ม ชนที่ ค นใน
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ส่วนมากไป ซื้อ-ขายของกินของใช้ และติดต่อราชการ ซึ่ง
รวมทั้งอาเภอหรือชุมชนที่หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองด้วย
1. น าสะอาด หมายถึ ง น้ าฝน น้ าประปา และน้ าบาดาล ที่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานน้ าสะอาดขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) หรื อ กรม
อนามัยที่สาธารณสุขตาบล ตรวจสอบแล้วว่าใช้ดื่มได้ ถ้าเป็นน้าจากแหล่ง
ธรรมชาติต้องผ่านการต้มหรือแกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีนจึงจะจัดว่าเป็น
น้าสะอาด หรือน้าที่ผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้าบรรจุขวด ที่มี
เครื่องหมาย อย.
2. เกณฑ์ วั ด ความเพีย งพอของน าดื่ ม และบริ โ ภคตลอดปี หมายถึง
ปริมาณน้า 5 ลิตรต่อคนต่อวัน (ใช้ดื่ม 2 ลิตร และอื่น ๆ อีก จานวน 3 ลิตร
ได้แก่ ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปากและแปรงฟัน เป็นต้น)
1. นาใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในครัวเรือน สาหรับซักล้างและอาบ
2. เกณฑ์วดั ความเพียงพอของนาใช้ตลอดปี หมายถึง ปริมาณน้าที่ใช้
45 ลิตรต่อคนต่อวัน (หรือประมาณ 2 ปีบ๊ ต่อคนต่อวัน)

ตัวชี้วดั

4. น้าเพื่อการเกษตร
5. ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

ในการหุงต้ม

6. การมีที่ดินทากิน

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

คาอธิบาย
3. บ่อบาดาล/นาใต้ดิน ให้รวมถึงบ่อตอก และบ่อเจาะด้วย
4. บ่อนาตืน หมายถึง บ่อที่ใส่ปลอกซีเมนต์ ไม้ คอนกรีต หรือบ่อดินถาวร
ที่ใช้ประจา
5. นาประปา หมายถึง น้าทีส่ ่งไปตามท่อให้บริการแจกจ่ายไปถึงครัวเรือน
ในหมู่บ้าน เช่น ประปาภูมภิ าค ประปาชนบท ประปาหมู่บ้าน หรือประปา
ภูเขา เป็นต้น (ไม่นบั รวมประปาทีใ่ ช้ในโรงเรียนและวัด แต่หากมีการจ่ายน้า
ไปบ้านพักครู หรือครัวเรือนในหมูบ่ ้านให้นับด้วย)

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการทาการเกษตร โดยพิจารณาจากแหล่งน้า
และความเพียงพอของการใช้น้า ในการทาการเกษตร
เพื่อบ่งบอกถึงครัวเรือนที่มีไฟฟ้าของรัฐใช้ว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด
หรือในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุมชนมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือ
จากแหล่งใดหรือไม่ รวมถึงชุมชนมีการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้มแบบใด

1. ระยะทางที่มเี ศษของกิโลเมตร ให้ปัดทิ้งแต่ถ้าระยะทางไม่ถงึ 1
กิโลเมตร ให้ตอบ 1 กิโลเมตร
2. พลังงานแสงอาทิตย์ /โซลาร์โฮม หมายถึง พลังงานที่ได้จากการแผ่
รังสีของดวงอาทิตย์
3. พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่ได้จากพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ
เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยกระบวนการแปรรูปชีว
มวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ
4. ไมโครกริด หมายถึง การใช้ระบบสารสนเทศ ประมวลผล วิเคราะห์
และสัง่ การให้เกิดการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัตภิ ายใต้ชื่อโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด
5. จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทงหมด
ั
เมื่อรวมจานวนครัวเรือนทัง้ 2 ประเภทแล้ว จะต้องเท่ากับจานวนครัวเรือน
ทั้งหมดของหมู่บ้าน/ชุมชน ในข้อ 1.1
6. มีไฟฟ้าใช้ หมายถึง การมีไฟฟ้าของรัฐ และ/หรือ ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของรัฐ
เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะการถือครองที่ดินของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน โดยดู 1. เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสาน
จากจานวนครัวเรือนที่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองและไม่ต้องเช่า กับต้อง และเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลด
เช่าเพิ่มบางส่วน และต้องเช่าที่ดินทากินทั้งหมดมีจานวนมากน้อยเพียงใด การใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ
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ตัวชี้วดั

7. การติดต่อสื่อสาร

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการกระจายการบริการ ด้านการสื่อสาร
ของรัฐและเอกชน โดยดูว่ามีสถานที่ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การ
ได้ มีโทรศัพท์ประจาบ้านโทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร อินเตอร์เน็ต และ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนและระหว่างภายในกับภายนอก
ชุมชน
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของเด็กเล็กในชุมชน ในการเข้าถึงการ
ให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ ด้านการ
มีส่วนร่วม และด้านส่งเสริมเครือข่าย
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คาอธิบาย
หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็น
หรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ มี 5
ระบบ ได้แก่ 1) เกษตรผสมผสาน 2) เกษตรอินทรีย์ 3) เกษตรธรรมชาติ
4) เกษตรทฤษฎีใหม่ และ5) วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม
2. เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การผลิตเพื่อพึ่งตนเองให้ได้ ในพื้นที่การเกษตร
เฉลี่ย 10-15 ไร่ แบ่งออกเป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ( ร้อยละ30 ขุดสระ
น้า : ร้อยละ 30 ทาสวนหรือไม้ผล : ร้อยละ 30 ทานา : ร้อยละ 10 ปลูก
สร้างบ้าน)
3. กิจการเกษตรในบริเวณหัวไร่ปลายนา หมายถึง การปลูกพัก พืช ไม้ผล
เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา และอื่น ๆ เพื่อบริโภคในบริเวณบางส่วนของไร่หรือนา
นอกเหนือจากการปลูกพืช ผัก หรือปลูกข้าว
1. วิทยุสื่อสารสมัครเล่น หมายถึง วิทยุคมนาคมทีไ่ ด้รับอนุญาตจากทาง
ราชการ โดยนามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เกีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ หรือการเงิน หรือการเมือง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง
สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง แนวทางการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มี 6
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้าน
บุคลากร 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริม
สนับสนุน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วดั
9. สิ่งอานวยความ
สะดวกคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

10. พื้นที่สาธารณะสี
เขียวและพื้นที่
สาธารณะประโยชน์

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
คาอธิบาย
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ 1. กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2555 กาหนดให้อาคารหรือสถานที่ของ
ในหมู่บ้าน ได้มีการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและ หน่วยงานของรัฐ องค์ กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวย
ผู้สูงอายุในชุมชนหรือไม่
ความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) ที่นั่งสาหรับคนพิการหรือพื้นที่สาหรับจอด
รถเข็นคนพิการ (2) ทางลาด (3) พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการ
เห็น (4) บันไดเลื่อนสาหรับคนพิการ (5) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนใน
แนวราบ (6) ราวกันตกหรือผนังกันตก ( 7) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ ( 8)
สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สาหรับคนพิการ (9) โทรศัพท์สาธารณะ
สาหรับคนพิการ (10) จุดบริการน้าดื่มสาหรับคนพิการ ( 11) ตู้บริการเงิน
ด่วนสาหรับคนพิการ ( 12) ประตูสาหรับคนพิการ ( 13) ห้องน้าสาหรับคน
พิ ก าร ( 14) ลิ ฟ ต์ ส าหรั บ คนพิ ก าร (15) ที่ จ อดรถส าหรั บ คนพิ ก าร (16)
สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสาหรับคนพิการ (17)
ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ (18) ทาง
สัญจรสาหรับคนพิการ (19) ตู้ไปรษณีย์สาหรับคนพิการ (20) พื้นที่สาหรับ
หนีภัยของคนพิการ (21) การประกาศเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการเห็น
และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย สาหรับคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย (22) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับคนพิการ
ทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ ป้ายแสดงความหมายสาหรับคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และ (23) เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท อย่างน้อย
หนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ
เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน ซึ่งดูจากการมี 1. พืนที่สีเขียว คือ อาณาบริเวณที่มีพืชขึ้นปกคลุม ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมือง
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ สาหรับให้ประชาชนทุกคนใน และนอกเมืองโดยที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประโยชน์นี้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และบารุงรักษาร่วมกัน ว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด อาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนหย่อนใจ ออก
และมีความปลอดภัยหรือไม่
กาลังกาย เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม พื้นที่สีเขียวบริการของหมู่บ้าน
เกาะกลางถนน ต้นไม้สองข้างทาง เป็นต้น
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ตัวชี้วดั

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

คาอธิบาย
2. พืนที่สาธารณะ คือ พื้นที่ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใช้ได้
สามารถแสดงออกได้ทางความคิดของตนเองได้โดยไม่ขัดต่อกฎกติกาของ
ส่วนรวม เช่น ลานชุมชน ลานเมือง ศาลาประชาคม ห้องน้าสาธารณะ เป็น
ต้น
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หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วดั
11. การมีงานทา

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ โดยเน้น
คนอายุ 15-59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและที่มีรายได้ (ยกเว้นผู้ที่กาลัง
ศึ ก ษาอย่ า งเดี ย ว โดยไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ หรื อ คนพิ ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้)

29

คาอธิบาย
1. การมีงานทา ให้นับคนอายุ 15-59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและที่มี
รายได้ (ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือคน
พิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้)
2. การประกอบอาชีพและมีรายได้ คือ การทางานที่เป็นงานประจาทุ ก
อาชีพ ทั้งที่อยู่ภายในครัวเรือนหรือนอกครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการ
ทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายชิ้นงาน
หรืองานเหมา
3. แรงงานนอกระบบ คือ ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มี
หลักประกันทางสังคมจากการทางาน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็น “ผู้ที่
ทางานส่วนตัวโดยจะมีลูกจ้างหรือไม่ก็ได้ หรือลูกจ้างที่ไม่มีประกันสังคมหรือ
สวัสดิการพนักงานของรัฐ”
4. สถานภาพการทางานแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ คือ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างเอกชน (ไม่ประกันตนและ
ทางานไม่ถึง 3 เดือน) นายจ้าง (ไม่ประกันตน) ลูกจ้างรัฐบาล (ผู้รับจ้าง
เหมาไม่ประกันตน) และการรวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบ
5. งานที่ รั บ ไปท าที่ บ้ าน หมายถึ ง งานที่ ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่น
ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดย
ใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดย
ปกติ การทางานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง
6. แรงงานข้ามชาติ/แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ไม่
มีบัตรประจาตัวประชาชน เป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่ได้มีการอพยพ ย้ายถิน่
ฐานเข้ามาทางานในประเทศไทย

ตัวชี้วดั
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13. ร้านอาหารและ
ร้านค้า

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
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เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาส ในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการทัง้ 1. สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทาง
จากภายในและภายนอกต าบล เช่ น โรงงาน ร้ า นค้ า บริ ษั ท ห้ า งร้าน เศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดาเนินงานโดยบุคคล
โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น
ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจกรรมโดยนิติบุคคลก็ตาม
2. โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้
เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้น
ไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สาหรับ
ทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ
ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลายสิ่ งใด ๆ ไม่นับงานที่รับช่วงมาทา เช่น เย็บ
เสื้อโหล ทาไฟกระพริบ ทาหมวก และไม่นับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตาม
ข้อ 13 ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น
3. โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมี
กาลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกาลัง เทียบเท่าตั้งแต่ ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป
หรื อ ใช้ ค นงานตั้ ง แต่ ห้ า สิ บ คนขึ้ นไป โดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ ไม่ ก็ ต ามเพื่อ
ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
4. การทางานนอกตาบล หมายถึง คนงานที่อพยพไปทางานในที่ต่าง ๆ
ทั้งในหรือต่างประเทศ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และโอกาสการมีงานทา ดังนั้นไม่นับคนงานที่ทางานแบบไปกลับในวันเดียว
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการของร้านอาหาร หรือแผงลอยในชุมชน 1. ร้านอาหาร หมายถึง อาคารที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหาร
ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานจากท้ อ งถิ่ น หรื อ กรมอนามั ย รวมถึ ง ความสะอาด จนส าเร็ จและจ าหน่า ย ให้ ผู้ ซื้ อ สามารถบริ โภคได้ ทั นที ซึ่ ง ครอบคลุมถึง
ปลอดภัย อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจร้านค้าการให้บริการต่าง ๆ ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรมและศูนย์อาหาร
ภายในชุมชน
2. แผงลอยจาหน่ายอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือ
พาหนะอื่นใด ที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็งโดยตั้งประจาที่
3. ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารได้มาตรฐานท้องถิ่น หมายถึง
ร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามเทศ
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14. ผลผลิตจากการทา เพิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการผลิตข้าว (ผลผลิตต่อไร่)
ทั้งนี้จะแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ
นา
(1) การทานา 2 ครั้ง จะใช้เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วประเทศ
(2) การทานา 1 ครั้ง จะใช้เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของแต่ละภาค
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คาอธิบาย
บัญญัติหรือข้อกาหนดของท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) หรือกรณีที่เทศบาล/
อบต. ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติ หรือข้อกาหนด ก็จะถือตามข้อกาหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหาร ที่ออกโดย
กรมอนามัย
4. ร้านค้า ให้นับเฉพาะร้านค้าที่มีอาคารสถานที่ถาวร ไม่นับหาบเร่/แผง
ลอย ในกรณีที่ร้านค้าที่ขายของหลายอย่างในร้านเดียวกัน ให้นับเป็น 1
ร้าน โดยไม่นับซ้า (เช่น เป็นร้านที่ซ่อมรถยนต์ และเชื่อมโลหะด้วย แต่มี
รายได้จากการซ่อมรถยนต์เป็นหลักก็ให้นับเป็นร้านซ่อมรถยนต์ เป็นต้น)
1. ครั ว เรื อ นมีร ายได้ เฉลี่ ย ครั วเรือนละกี่ บาทต่ อปี เป็นรายได้ที่ไม่หัก
ค่าใช้จ่ายจะได้ทราบมูลค่าของผลผลิตทั้งหมดของครัวเรือน เช่น ในหมู่บ้าน
มี 70 ครัวเรือน มีรายได้ 1,000 บาท 18 ครัวเรือน มีรายได้ 850 บาท 2
ครัวเรือน มีรายได้ 600 บาท 50 ครัวเรือน ดังนั้นครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
710 บาทต่อครัวเรือน
2. ชีวภัณฑ์ หมายถึง ชีวินทรีย์ ได้แก่ รา แบคทีเรี ย ไวรัส ไส้เดือนฝอย
และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ ใช้เป็นสารควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อ
ลดหรือทดแทนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยจะต้องเป็นชีวภัณฑ์ที่มีความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์รวมทั้งสภาพแวดล้อม และสามารถผลิตขยาย
ปริมาณได้มากพอเพียงต่อการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น แบคทีเรียบีทีกาจัด
แมลง ไวรัสเอ็นพีวี ไส้เดือนฝอยกาจัดแมลง แบคทีเรียบาซิลัสควบคุมโรค
พืช แมลงหางหนีบ ไร ตัวห้า มวนพิฆาต ด้วงเต่า แมลงวันซีโนเซีย แตน
เบียน แมลงดาหนาม เชื้อราเขียว เชื้อโปรโตซัว เชื้อรา เชื้อราไตรโคเดอร์
มา เป็นต้น
3. พัน ธุ์ ข้ า วส่ ง เสริ ม หรือ พัน ธุ์ ข้ าวราชการ หมายถึ ง ข้ า วพั น ธุ์ดีที่ทาง
ราชการรับรอง หรือส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเพาะปลูก ซึ่งได้แก่ พันธุ์
กข. พันธุ์ดีอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมของเกษตรกร เช่น กข.7 กข.10 สุพรรณบุรี
60 ข้าวขาวดอกมะลิ 5 ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นต้น
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4. การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
1 เกวียน (ข้าว)
= 1,000 กก.
1 หาบ (เล็ก)
= 60 กก.
1 หาบ (ใหญ่)
= 100 กก.
1 หมื่น (ข้าว)
= 12 กก.ฃ
1 ลิตร (ข้าวสาร)
= 3/4 กก.
1 ถัง (ข้าวเปลือก)
= 10 กก.
1 ถัง (ข้าวสาร)
= 15 กก.
1 ถัง (ถั่วต่าง ๆ)
= 15 กก.
1 ตัน
= 1,000 กก.
15. ผลผลิตจากการทา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ต่าง ๆ ทั้งพืชอายุยาว
1. การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด ถ้าผลผลิตของพืชไร่ใดในข้อ 15 นี้ ไม่ใช้
หรือพืชไร่อายุสั้น โดยดูปริมาณผลผลิตต่อไร่ ตามประเภทของพืชไร่แต่ละ หน่วยวัดเป็นกิโลกรัม ให้ประเมินเป็นกิโลกรัม ผลผลิตใดที่ไม่มีในตารางการ
ไร่
ชนิดทีค่ รัวเรือนส่วนมากในหมูบ่ ้านปลูก เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ แปลงมาตราชั่ง ตวง วัด นี้ ให้ประมาณค่าเป็นกิโลกรัม
ทั่วประเทศ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ถัง
= 15 กิโลกรัม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13 ฝัก = เมล็ดข้าวโพด 1 กิโลกรัม (สีออกจากฝักแล้ว)
มันเส้นตากแห้ง 1 กิโลกรัม = หัวมันสด 2.2 กิโลกรัม
มันอัดเม็ด
1 กิโลกรัม = หัวมันสด 2.4 กิโลกรัม
แป้งมัน
1 กิโลกรัม = หัวมันสด 4.5 กิโลกรัม
2. พืชไร่อายุสั้น คือ พืชไร่ที่มีอายุนบั ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว น้อยกว่า 4
เดือน เช่น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วน้านางแดง
ถั่วมะแฮะ ข้าวฟ่าง เป็นต้น ทั้งนีไ้ ม่รวมถึง พืชผัก เช่น พริก กระเทียม
แตงกวา ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดฝักสด (ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดสวีท)
แตงโมอ่อน หอมแบ่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันเทศ มันฝรั่ง เผือก
หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น
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3. พืชไร่อายุยาว คือ พืชไร่ที่มีอายุนบั ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมากกว่า 4
เดือน เช่น ข้าวไร่ อ้อย มันสาปะหลัง ปอ ฝ้าย สัปปะรด ยาสูบ ป่าน
ศรนารายณ์ กก แตงโมเมล็ด พริกไทย เป็นต้น
16. ผลผลิตจากการทา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลผลิตต่อครัวเรือน ในการประกอบอาชีพ 1.การทาสวนผลไม้ นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่
การทาสวน ได้แก่ สวนผลไม้ สวนผักสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ ในและนอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตร ในบริเวณบ้านหรือหัวไร่
สวน
ไม้ขาย และสวนยางพารา
ปลายนา
2. การทาสวนผัก ได้แก่ พริก กระเทียม แตงกวา ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดฝัก
สด (ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดสวีท) แตงโมอ่อน หอมแบ่ง หอมแดง
หอมหัวใหญ่ มันเทศ มันฝรั่ง เผือก หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น (นับ
พื้นที่เ พาะปลูกของตนเองและที่เช่ าจากผู้อื่นทั้ งที่อยู่ ในและนอกหมู่บ้าน
ชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
3. การท าสวนไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ หรื อ เพาะพั น ธุ์ ไ ม้ เ พื่ อ ขาย นั บ พื้ น ที่
เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่ บ้านชุมชน
และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา
4. การทาสวนยางพารา นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่น
ทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่บ้าน/ชุมชน การตอบข้อนี้ ไม่นับการรับจ้างทาสวน
ยางและรับจ้างกรีดยาง
17. ปศุสัตว์และการ
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลผลิตต่อครัวเรือน ในการประกอบอาชีพ 1. การเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย หมายถึง การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก หรือ
ทางด้านการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย ได้แก่ โคเนื้อ โคนม
อาชีพรอง หรืออาชีพเสริม
ประมง
กระบือ หมู เป็ด ไก่ และสัตว์อื่น ๆ สัตว์ใช้งาน และเครื่องจักรใน
2. ทุ่งหญ้าสาธารณะ หมายถึง ที่ดินที่มีหญ้าหรือพืชอื่นขึน้ เองตาม
การเกษตร ตลอดจนการประกอบอาชีพทางด้านการประมงน้าทะเล
ธรรมชาติ และใช้เป็นที่เลีย้ งสัตว์ โดยประชาชนสามารถนาสัตว์เข้าไปกิน
ประมงน้าจืด และการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
หญ้าหรือพืชในดินผืนนัน้ ได้
3. ค่าเช่าวัว ควาย หรือรถไถ ถ้าจ่ายเป็นผลผลิตให้ประเมินราคาเป็นบาท
4. เครื่องจักรในการเกษตร เช่น ควายเหล็ก รถไถ รถแทรกเตอร์ เป็นต้น
5. เครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็ก คือ ความแรงของเครื่องยนต์ที่มี
ขนาด ไม่เกิน 16 แรงม้า
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คาอธิบาย
6. เครื่องจักรในการเกษตรขนาดกลาง คือ ความแรงของเครื่องยนต์ที่มี
ขนาด ตั้งแต่ 16 - 40 แรงม้า
7. เครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญ่ คือ ความแรงของเครื่องยนต์ที่มี
ขนาดตั้งแต่ 40 แรงม้าขึ้นไป
8. ประมงขนาดเล็ก หมายถึง ผูป้ ระกอบการอาชีพประมงที่ใช้แรงงานใน
ครอบครัวเป็นหลัก ใช้เรือขนาดยาวไม่เกิน 10 เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่
เกิน 30 แรงม้า ทาการประมงไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก และเฉลีย่ ห่างจาก
ฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตร
9. ประมงน้าจืด หมายถึง การจับปลาน้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติ หรือ
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น รวมทัง้ การขุดบ่อล่อปลา
18. ผลผลิตจากการทา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลผลิตต่อครัวเรือน ในการประกอบอาชีพ 1. การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ สวนมะพร้าว สน ปาล์มน้ามัน กาแฟ
เกษตรอื่น ๆ ได้แก่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ การทากิจการทางการเกษตร
โกโก้ มะม่วงหิมพานต์ ใบชา หมาก สะตอ ตาลโตนด หวาย มะนาว ไม้สัก
เกษตรอื่น ๆ
การทาเกษตรฤดูแล้ง การปลูกกัญชา เป็นต้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
กระถินเทพา สะเดาเทียม ยูคาลิปตัส ตีนเป็ด ไม้ยางนา ไผ่ เป็นต้น (นับ
การให้บริการสาธารณะทางด้านการเกษตรในชุมชนอีกด้วย
พื้นที่เพาะปลูกของตนเอง และที่เช่าจากผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่ บ้าน
ชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
2. การทากิจการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ปลูกต้นกระจูด เพาะเห็ด ปลูกต้นจาก
ปลู ก หม่อ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ก ารปลูกพืชไร่ พื ช สวนและทานา (นับพื้นที่
เพาะปลูกของตนเอง และที่เช่าจากผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่ บ้านชุมชน
และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
3. การทาเกษตรฤดูแล้ง หมายถึง การปลูกพืชไร่อายุสั้น หรือพืชผัก ในฤดู
แล้ง (นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง และที่เช่าจากผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในและนอก
หมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
4. ตลาดกลางสิ น ค้า เกษตร หมายถึง แหล่ง รวบรวมและซื้ อขายสิน ค้า
เกษตรเป็นประจาตลอดปีที่มีผู้ซื้อขายจานวนมากเข้ามา ทาการแข่งขัน
การซื้อขายสินค้ากันโดยตรงในรูปการขายส่งด้วยวิธีการ ตกลงราคาอย่าง
เปิดเผยหรือประมูลราคา เช่น ตลาดกลางข้าว ธกส. เป็นต้น
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19. การประกอบ
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลผลิตต่อครัวเรือน ในการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมในครัวเรือน

20. การท่องเที่ยว

เพื่อบ่งบอกถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน จากการมีสถานที่
ท่องเที่ยวของตาบล โดยให้มีการระบุรายได้จากการมีสถานที่ท่ องเที่ยว
ภายใน/ภายนอกตาบลของครัวเรือนเพื่อให้ทราบถึง รายได้ รวมไปถึง
จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการเป็น แหล่งท่องเที่ย ว ส่งผล
กระทบด้านใด และได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ซึ่งจะนามาใช้ในการ
ประกอบการจัดทานโยบาย หรือแผนงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้า น/ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือของ
จังหวัด
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คาอธิบาย
5. ตลาดนัดสินค้าเกษตร หมายถึง จุดรวมการซื้อขายหรือจุดนัดพบของผู้
ซื้ อ ขายที่ จ ะมาซื้ อ สิ น ค้ า โดยตรง อาจมี ก ารซื้ อ ขายกั น ทุ ก วั น ในช่ ว งที่ มี
สินค้าออกสู่ตลาดมาก หรือกาหนดเอาวันหนึ่งวันใด หรือช่วงหนึ่งช่วงใด ทา
การซื้อขายกันตามแต่จะนัดหมายสถานที่ตามแต่ความเหมาะสม ควรอยู่ใน
แหล่งผลิตนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักจัดเป็นตลาดนัด ที่มีการซื้อขายสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เช่น ตลาดนัดข้าวเปลือก ตลาดนัดข้าวโพด ตลาดนัดถั่วเหลือง
ตลาดนัดโค-กระบือ เป็นต้น
1. อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม หมายถึง การลงทุนจัดหา
วัตถุดิบมาทาการผลิตแล้วจาหน่ายด้วยตนเอง และการรับจ้างทาผลิตภัณฑ์
โดยมี ผู้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ มาให้ ประเภทของอุ ต สาหกรรม ได้ แก่ 1) ทอผ้ า
2) จักสาน (จากวัสดุทุกชนิด) 3) ถั กทอ (จากเส้นใยพืช) 4) การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร หรือการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ถนอม
อาหาร (จากพืชและสัตว์) 5) เครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ (ตีมีด, หล่อหลอม
โลหะ, บัดกรีสังกะสี) 6) เครื่องปั้นดินเผา(รวมการทาอิฐมอญ) 7) เจียระไน
เพชรพลอยและหินสี 8) แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด) 9) เย็บปักถักร้อย 10)
เครื่องเรือน (จากไม้, ไม้ไผ่, หวาย) 11) ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ 12) อื่น ๆ
1. สถานที่ท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น
ทะเล ภูเขา ป่า น้าตก เกาะ แก่ง ฯลฯ และเกิดโดยการกระทาของมนุษย์
อาทิ เพื่อพักผ่อน เพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนานผจญภัย เพื่อการกีฬา
และนันทนาการ เพื่อศาสนา เช่น รีสอร์ท ที่อาบน้าพุร้อน สวนสนุก อ่าง
เก็บน้า วัด พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต เป็นต้น
2. สถานที่ท่องเที่ยวภายนอกตาบล คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายนอก
ตาบลของอาเภอเดียวกัน หรือตาบลของจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อกัน
3. ประเภทการท่องเที่ยว ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565
- 2580 กาหนดให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
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คาอธิบาย
1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม หมายถึง สร้างสรรค์
คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว มุ่ ง เน้ น การใช้ อ งค์ ค วามรู้ และ
นวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หมายถึง ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การ
จัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการ
แข่ ง ขั น กีฬ าระดั บนานาชาติ การท่ องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อน
ระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ
3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย หมายถึง
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์ แผนไทย ทั้ ง สิ น ค้ า บริ ก าร บุ ค ลากร ผู้ ป ระกอบการ และแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว
4) การท่องเที่ยวสาราญทางน้า หมายถึง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
น้าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่
ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วน
ร่ ว มของชุ ม ชน ครอบคลุม การท่ องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการ
ท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ
5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค หมายถึง ยกระดับให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน
โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้ ง ทางถนน ราง น้ า และอากาศ และกรอบความร่ ว มมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่ มต่อการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว
ในภูมิภาคอาเซียน
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หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชีว้ ัด)
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21. การป้องกัน
โรคติดต่อ

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
เพื่อบ่งบอกการให้บริการของรัฐด้านสาธารณสุข โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อ (ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน) และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับความรุนแรงของโรคประเภทต่าง ๆ โดยดูได้จากการมีจานวนผู้ ป่วย
หรือตายด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งเน้นเฉพาะโรคติดต่อที่
สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และผู้ที่ป่วยหรือตายนั้นให้นับรวมทุกอายุ
รวมไปถึงสถานบริการหรือสถานประกอบการในชุมชนที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการหรือไม่
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คาอธิบาย
1. โรค (Disease) คือ ความไม่สบาย ความเจ็บป่วย เป็นภาวะที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือขัดขวางการทางานตามปกติของส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายจนปรากฏอาการ ซึ่งโรคสามารถแบ่งตาม สาเหตุที่ทาให้เกิด
โรคเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 โรคไม่ติดต่อ เป็นโรคกลุ่ม NCDs (Non-communicable
diseases) คือ โรคที่ไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส คลุกคลี หรือมีการ
สัมผัสกับสารคัดหลั่งต่าง ๆ โรคกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เป็นโรคที่มี
ความสัมพันธ์กับนิสัยหรือพฤติกรรมการดาเนินชีวิต โรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นใน
คนไทยจานวนมาก 7 โรค ได้แก่ (1) เบาหวาน (2) หลอดเลือดสมอง (3)
หลอดเลือดหัวใจตีบตัน (4) มะเร็งปอด (5) อ้วนลงพุง (6) ความตันโลหิตสูง
และ (7) มะเร็ง
ประเภทที่ 2 โรคติดต่ออันตราย (จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2559 และ ปี 2563 ดังนี้ (1) กาฬโรค (2) ไข้ทรพิษ (3) ไข้เลือดออกไค
รเมียนคองโก (4) ไข้เวสต์ไนล์ (5) ไข้เหลือง (6) โรคไข้ลาสซา (7) โรคติด
เชื้อไวรัสนิปาห์ (8)โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (9) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
(10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
หรือโรคซาร์ส (12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (13)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประเภทที่ 3 โรคติ ด ต่ อ ตามฤดู ก าล (ประกาศกรมควบคุ ม โรค ปี
2563) โรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อระบบ
ทางเดิ น หายใจ แบ่ ง เป็ น (1) ไข้ ห วั ด ใหญ่ (2) ปอดอั ก เสบ กลุ่ ม ที่ 2
โรคติ ด ต่ อ ทางเดิ น อาหารและน้ า (1) อุ จ จาระร่ ว ง อาหารเป็ น พิ ษ (2)
อหิวาตกโรค กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อนาโดยยุงลาย (1) ไข้เลือดออก (2) ไข้ปวด
ข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (3) เลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนู และมือ เท้า ปาก
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2. ภัยสุขภาพ ได้แก่ 1) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้า 2) การ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า 3) อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด
และ 4) อันตรายจากการกินเห็ดพิษ
3. อ้วนลงพุง คือ น้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีรูปร่างสมส่วน แต่มี
เส้นรอบเอวที่มากเกินไป มีความเป็นไปได้ว่ามีไขมันสะสมที่ช่องท้องหรือ
อวัยวะภายในช่องท้องมากเกินไป หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ภาวะอ้วนลงพุง
(ค่า BMI ซึ่งมีวิธีคานวณดังนี้ นาน้าหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็น
เมตรยกกาลังสอง หรือ BMI = น้าหนัก (kg) ÷ ส่วนสูง (m)2 (โดยผู้ชาย
ควรมีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. หรือ 35.4 นิ้ว ส่วนผู้หญิงควรมีรอบเอวไม่เกิน
80 ซม. หรือ 31.5 นิ้ว ค่า BMI จะอยู่ที่ 22 –23 ในขณะที่หญิงที่รูปร่างสม
ส่วน ค่า BMI จะอยู่ที่ 19 –20)
4. อาการเรื้อรัง หมายถึง อาการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อ และโรคแห่ง
ความเสื่อม โดยมีลักษณะของกลุ่มโรคคือ มีสาเหตุที่ไม่ชัดเจนแน่นอน มา
จากหลายปัจจัยเสี่ยง ระยะแฝงตัวนาน มีการดาเนินการของโรคความ
เจ็บป่วยนาน ไม่ใช่โรคติดต่อ กลุ่มโรคนี้มีผลกระทบทาให้ร่างกายไม่สามารถ
ท าหน้ า ที่ ไ ด้ ส มบู ร ณ์ มี ค วามพิ ก ารและส่ ว นใหญ่ รั ก ษาไม่ ห ายขาด เช่ น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็น
ต้น
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการของรัฐด้านสาธารณสุข ในการดูแล 1. สิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบของคนไทย ประกอบด้วย
รักษาสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของคนใน
1) สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ คุ้ ม ครองการ
ชุมชน ในการเข้าถึงการให้บริการและดูแลสุขภาพอนามัยภายในตาบล รักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
ตลอดจนการได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือไม่
2) สิทธิประกันสังคม สาหรับผู้ประกันตนตามสิทธิ สามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียน มีสานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ดู แ ลระบบการเบิ ก จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล
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23. อนามัยแม่และเด็ก เพื่อบ่งบอกการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ
โดยการดู แ ลและให้ บ ริ ก ารมารดาที่ ตั้ ง ครรภ์ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพการดูแลและการทาคลอดบุตร โดยดูได้จากจานวนมารดาที่
เสียชีวิตต่อการเกิดมีชีพ และจานวนมารดาที่เสียชีวิตต่อการเกิดไร้ชีพของ
ทารก ตลอดจนการให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ การดูแล
ทารกตามหลักวิชาการ และการวางแผนครอบครัว

24. สุขภาวะคนพิการ
และผู้สูงอายุ

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการของรัฐในด้านสุขภาวะคนพิการ และ
ผู้ สู ง อายุ และบ่ ง บอกได้ ว่ า คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ส ามารถเข้ า ถึ ง การ
ให้บริการของรัฐหรือไม่ เพื่ออานวยความสะดวกในการดารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น
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3) สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุขภาพ 30 บาท คุ้ ม ครองคนไทยที่ มี เ ลขบัตร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิตามข้อ 1 หรือข้อ 2
2. แพทย์ ท างเลื อ ก หมายถึ ง วิ ธี ก ารรั ก ษาโรคที่ บ าบั ด ด้ ว ยวิ ธี ท าง
ธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ซึ่งไม่อาศัยเคมีบาบัดอย่างเดียว เช่น การ
ฝั ง เข็ ม การนวดกดจุ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยวิ ธี
ธรรมชาติบาบัด (ชีวจิตแมคโครไบโอติค) เป็นต้น
1. ทารกเกิดมีชีพ หมายถึง การที่ทารกคลอดมาโดยวิธีใดก็ตามและไม่
คานึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยทารกที่คลอดออกมานั้นจะต้องมี
การหายใจเพื่อแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต (มีลมหายใจเกินกว่า 3 ชั่วโมงขึ้น
ไป) เช่น การเต้นของหัวใจ หรือการเต้นของเส้นโลหิต สายสะดือ หรือการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย
2. ทารกเกิดไร้ชีพ หมายถึง การ คลอดตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์มารดา
มาแล้วอย่างน้อย 28 สัปดาห์ ถ้าคลอดออก มาแล้วมีชีวิตเรียกว่า “เกิดมี
ชีพ” ถ้าไม่มีชีวิตเรียกว่า “เกิดไร้ชีพ” หรือ “ตาย คลอด” ปัจจุบัน คาว่า
การเกิด (birth) ที่ใช้กันทั่วไปหมายถึงบุตรเกิดรอด
3. การแท้งบุตร หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ซึ่งตัวอ่อนหรือ
ทารกในครรภ์ถูกขับออกมา อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ถือเป็นภาวะ
ผิดปกติอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ โดยการแท้ง แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
การแท้งตามธรรมชาติ และการแท้งโดยมารดาตั้งใจ
4. แม่ วั ย รุ่ น หรื อ แม่ วั ย ใส คื อ มารดาที่ ตั้ ง ครรภ์ และให้ ก าเนิ ด ทารก
ในขณะที่ตนเองยังมีอายุน้อยกว่า 20 ปี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่สอง) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 ประกอบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่สอง) พ.ศ.
2556 ได้กาหนดลักษณะความพิการไว้ 7 ประเภท ดังนี้
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1. ความพิการทางการเห็น
(1) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล
มาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้าง
ที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร
(3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสง
สว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา
(2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการมี ความบกพร่ อ งในการเห็ นเมื่ อ ตรวจวั ด การเห็นของ
สายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน
60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18
เมตร ( 6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต ( 20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30
องศา
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(1) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิต ประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล
มาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการ
ได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์
และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของ
เสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป
(2) หู ตึ ง หมายถึ ง การที่ บุ คคลมี ข้ อจ ากั ดในการปฏิ บัติ กิ จกรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมา
จากการมีความบกพร่องในการได้ยินเมื่อตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่น
ความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า
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จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40
เดซิเบล
(3) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมี
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ค วามบกพร่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
(1) ความพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมา
จากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่ว ย
เรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการทางานมือ เท้า แขน ขา
(2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ
ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม การที่บุคคลมีข้อจากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมอง
ในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด
5. ความพิการทางสติปัญญาการที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
เป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ากว่า
บุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
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ตัวชี้วดั

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

คาอธิบาย
6. ความพิการทางการเรียนรู้ การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทาให้
เกิ ด ความบกพร่ อ งในด้ า นการอ่ า นการเขี ย น การคิ ด ค านวณ หรื อ
กระบวนการเรี ย นรู้ พื้ น ฐานอื่ น ในระดั บ ความสามารถที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์
มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา
7. ความพิ ก ารออทิ ส ติ ก การที่ บุ ค คลมี ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
เป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อ
ความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
สมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการ
วินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)
2. ประเภทของผู้สูงอายุ
1) กลุ่มติดสังคม เป็นผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สุขภาพดี
ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีโรคเรื้อรัง 1–2 โรค แต่ควบคุมได้ สามารถใช้ชีวิตใน
สั ง คมได้ โ ดยอิ ส ระ มั ก เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในสั ง คม และมี ศั ก ยภาพในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น
2) กลุ่มติดบ้าน เป็นผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการ
ความช่วยเหลือบางส่วน มีโรคเรื้อรังหลายโรคหรือมีภาวะแทรกซ้อน มี
ข้อจากัดในการใช้ชีวิตในสังคม เช่น มีปัญหาสุขภาพ (เคลื่อนไหวลาบาก
ซึมเศร้า หลงลืม สมองเสื่อม)ไม่ชอบออกสังคม ติดภาระทางบ้าน
3) กลุ่มติดเตียง เป็นผู้สูงวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทา
กิจวัตรประจาวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง
มายาวนาน และมีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะหง่อมและเปราะบาง
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ตัวชี้วดั
จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
25. อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การจั ด การและควบคุ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ อ าจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชน ได้แก่ การจัดการขยะในครัวเรือน
การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล การจัดบ้านหรือที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ
การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้าดื่ม การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เป็นพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่เสี่ยง
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คาอธิบาย
1. อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึงการจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม ที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบ นิเวศ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
(1) การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ขยะแบ่งเป็น 4 ประเภท
1) ขยะย่อยสลาย คือ ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว นามาหมักทาปุ๋ยได้
เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น 2) ขยะรีไซเคิล คือ ของเสีย
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ที่ น ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ไ ด้ เช่ น แก้ ว
กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น 3) ขยะ
ทั่ ว ไปคื อ ขยะประเภทอื่ น ๆ ที่ ย่ อ ยสลายยาก ไม่ คุ้ ม ค่ า ถ้ า น ากลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เป็นต้น และ
4) ขยะอันตราย คือ ขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ติดไฟง่าย ปนเปื้อนสารพิษ กัดกร่อน มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ระเบิด ทา
ให้ระคายเคือง เป็นต้น
(2) การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล คือการรักษาสภาพให้สะอาด ไม่มีน้า
ขังหรือสกปรกมีกลิ่นเหม็น
(3) การจัดบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้านที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และ
ลดการเกิ ด โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ พ าหะและแมลงน าโรคมาสู่ ค น เช่ น หนู
แมลงสาบ ยุง เป็นต้น
(4) การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้าดื่ม เพื่อลดปัญหาโรค
อาหาร มีการกรองน้า เป็นต้น
(5) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีมลภาวะ 7 ประเด็น ได้แก่ ฝุ่นควัน น้าเสียน้าไม่สะอาด ขยะมูลฝอย
ส้วมสิ่งปฏิกูล สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค และใช้สารเคมี

ตัวชี้วดั

26. ความปลอดภัยใน
การทางาน

27. การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

คาอธิบาย
( 6) การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ เช่ น การจั ด การอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนเพื่อ รองรั บต่ อ กรณี สาธารณภัย หรื อ ภั ย พิ บั ติ ทาง
ธรรมชาติ การจัดการมลพิษทางอากาศทั้งภายในอาคาร หรือ ภายนอก
อาคาร การจัดการเหตุราคาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(คู่ มื อ การจั ด การอนามั ย สิ่ง แวดล้อ มในชุ ม ชน ส าหรั บ ประชาชน: ส านัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.2560)
เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความปลอดภั ย ของร่ า งกาย จากการประกอบอาชี พ 1. การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางาน หมายถึง การถูกของมีคม
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวชนบท โดยดูจาก บาด ถูกของหนักตกทับ หรือกระแทกตกจากที่สูง การบาดเจ็บ การบาดเจ็บ
การไม่ บ าดเจ็ บ เนื่ อ งจากการท างาน และหรื อ ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยจากการใช้ สาหัส พิการ และการเสียชีวิตจากการทางาน รวมทั้งการเจ็บป่วยจากการ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ปฏิบัติงานบางอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น ช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น
2. การเจ็บ ป่ ว ยจากการใช้ สารเคมี ก าจัด ศั ต รู พืช หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยมี
อาการดั ง ต่ อ ไปนี้ เช่ น ผื่ น คั น ที่ ผิ ว หนั ง แน่ น หน้ า อก ไอ หอบ อาเจี ย น
อุจจาระร่วง หมดสติ ในขณะใช้หรือหลังจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
3. ข้อมูลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเก็บรวบรวมได้จากระเบียนรายงาน
รบ.1ก.01 หรื อ รบ.1ก/1 ของสถานบริ การสาธารณสุขทั้งนี้ไ ม่รวมกรณี
เจ็บป่วย หรือตายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยผิดวัตถุประสงค์ เช่น
การฆ่าตัวตาย เป็นต้น
เพื่อบ่งบอกถึงความร่วมมือของคนในชุมชนในการดาเนินการแข่งขันกีฬา
โดยดูจากจานวนครั้งที่ได้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน หรือระหว่าง
หมู่บ้าน ตลอดจนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการของรัฐในด้าน
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดพื้นที่ในการเล่นกีฬาและออก
กาลังกายในชุมชน อีกทั้งยังบ่งบอกได้ว่าคนในชุมชนมีความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย โดยดูได้จากจานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
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หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วดั
จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
28. การให้บริการด้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาของคนในชุมชน และบ่งบอกได้ว่า
การศึกษา
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการศึกษาภายในตาบล ทั้งใน
ส่วนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีบริการอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกหรือไม่
29. ความรอบรู้

คาอธิบาย
1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่มีการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ที่เกิดโดยชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การสืบทอดของปัญญาท้องถิ่น โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
เช่น การจัดการทรัพยากรในจังหวัดน่าน การทาเกษตรผสมผสานของผู้ใหญ่
วิบูลย์ การพึ่งตนเองแบบกลุ่มอโศก ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องมีสิ่งปลูกสร้างรองรับ
อาจเป็นแปลงนา หรือกระบวนการที่เป็นแหล่งความรู้
เพื่อบ่งบอกถึง ความสามารถหรือทักษะของคนในชุมชนในด้านที่จาเป็น 1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) หมายถึง ความสามารถ
สาหรับการดารงชีวิต โดยพิจารณาจากคนในชุมชนมีความรู้ในด้านสุขภาพ หรือทักษะของบุคคลที่จะเข้าใจ ข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบซักถาม แลกเปลี่ยน
ด้านดิจิทัล ด้านสื่อและด้านการเงิน หรือไม่
ข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งเลือกรับบริการสุขภาพในชีวิตประจาวัน เช่น การ
เลื อ กที่จะเชื่อ หรือ ไม่ เชื่ อความรู้ สุขภาพที่ไ ด้รั บมา ความสามารถในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิต ภั ณฑ์ และบริ การ เกี่ ย วกั บ สุ ขภาพอย่ า งเหมาะสม
ความสามารถที่จะแนะนาและบอกต่อข้อมูลสุขภาพให้คนอื่นได้
2. ความรอบรู้ ด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) หมายถึ ง บุ ค คลมี
สมรรถนะในการเข้ า ถึ ง ค้ น หา คั ด กรอง วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ จั ด การ
ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาท เคารพสิทธิและกฎหมาย
ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย
3. ความรอบรู้ด้านสื่อ (Media literacy) หมายถึง การอ่านสื่อให้ออก
เพื่ อ พั ฒนาทั ก ษะในการเข้ า ถึ ง สื่ อ การวิ เ คราะห์ สื่ อ การตี ค วามเนื้ อ หา
ของสือ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้
สื่อให้เกิดประโยชน์ได้
4. ความรอบรู้ ท างการเงิ น (Financial literacy) หมายถึ ง การที่
ประชาชนมีความรู้และความสามารถในการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของตนเอง ตั้งแต่การหารายได้ การวางแผนทางการเงิน การออม การ
ลงทุน และการจัดทางบประมาณรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วดั
30. การได้รับการ
ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
เพื่อบ่งบอกถึงการกระจายโอกาสการให้บริการของรัฐ ในการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และ
ด้านสุขภาวะ และเพื่อทราบความต้องการเรียนรู้และฝึกอบรมของคนใน
ชุมชน
31. โอกาสเข้าถึงระบบ เพื่อบ่งบอกถึงการเข้าถึงระบบการศึกษาของคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการ
การศึกษาของคนพิการ ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
(ป.1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) และเพื่อทราบความต้องการของคนพิการใน
หมู่บ้าน/ชุมชนในการฝึกอาชีพ
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คาอธิบาย

หมวดที่ 5 การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วดั
จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
32. การรวมกลุ่มของ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของคนในครัวเรือนที่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งที่
ประชาชน
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
สตรี กลุ่มบริหารจัดการที่ดินสาธารณะ กลุ่มเกี่ยวกับการปกป้องมรดก
ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น และมีการรวมกลุ่ม
เพื่อทากิจกรรมในชุมชน มีจานวนมากน้อยเพียงใด

คาอธิบาย
1. การรวมกลุ่ม คือ การที่ประชาชน หรือคนในชุมชนมีการรวมตัวกัน
ตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไป มี ก ารท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม 2 ประเภทคือ 1) กลุ่มที่เป็นทางการ คือการ
แต่งตั้งขึ้นตามโครงสร้างอานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จ เช่น กลุ่ม
ออมทรั พ ย์ เ พื่อ การผลิต เป็ น ต้ น 2) กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ป็นทางการ คื อ สมาชิก
รวมตัวขึ้นมาเองไม่เป็นไปตามคาสั่ง ก่อขึ้นมาเป็นไปตามความสนใจร่วมกัน
และมิตรภาพ เช่น กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มเกษตร เป็น
ต้น
33. การมีส่วนร่วมของ เพื่อบ่งบอกถึงคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม มีส่วนร่วมใน 1. เวทีประชาคม หมายถึง การจัดให้มีการประชุมคนส่วนใหญ่ของชุมชน
ชุมชน
การแสดงความคิ ด เห็ น และปฏิ บั ติ ต น เพื่ อ ประโยชน์ ของชุ ม ชนหรื อ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอปัญหา
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด
และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน ผลลั พ ธ์ ของเวที ป ระชาคม ไม่
จาเป็นต้องได้แผนชุมชนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. แผนชุมชน หมายถึง การกาหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทาแผนขึ้นมา เพื่อใช้
เป็ น แนวทางในการพัฒนาชุม ชน ให้ เ ป็ นไปตามที่ ต้อ งการ และสามารถ
แก้ ปั ญ หาที่ ชุ ม ชนเผชิ ญ อยู่ ร่ ว มกั น โดยคนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว ม
ก าหนดแนวทาง และท ากิ จ กรรมการพั ฒ นาร่ ว มกั น โดยยึ ด หลั ก การ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคานึกถึงศักยภาพ ทรัพยากร
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้ องถิ่นเป็นหลัก จึงกล่าว
ไว้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน ดาเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์
ของชุ ม ชนเอง ซึ่ ง แตกต่ า งจากแผนที่ ภ าครั ฐ จั ด ท าขึ้ น มาเพื่ อ จั ด สรร
งบประมาณเป็นหลัก
34. ความปลอดภัย
เพื่อบ่งบอกถึงหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งดูได้
ของหมู่บ้าน / ชุมชน จากการไม่มีเหตุที่เป็นอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน และการมีบ ริการ
ด้านความปลอดภัยจากทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน
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ตัวชี้วดั
35. ศาสนสถาน ศูนย์
เรียนรู้ชมุ ชน และภูมิ
ปัญญาชุมชน

36. การได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
คาอธิบาย
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของคนในชุมชนได้รับการเรียนรู้จากปราชญ์ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ที่สั่งสมกันมา
ชาวบ้าน จากสถาบันทางศาสนา และจากศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทั้งในและ หรื อ สื บ ทอดกั น มาและสอดคล้ อ งกับ วั ฒนธรรมท้ อ งถิ่ นและวิ ถี ชีวิ ต ของ
นอกหมู่บ้าน ว่ามีมากน้อยเพียงใด
ชาวบ้านในการดารงชีวิต และการผลิต
2. ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง ผู้รู้ ผู้ชานาญการ ผู้นาหรือบุคคลตัวอย่าง
ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย การ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กองทุ น และธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้าน
โภชนาการ เป็นต้น
3. แพทย์แผนไทย หมายถึง ผู้ที่ประกอบโรคศิลปะตามความรู้หรือตารา
แผนไทยที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตามการศึกษาจากสถานที่
ศึกษาที่มีคณะกรรมการรองรับ
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าในหมู่บ้าน/ชุมชน มีสวัสดิการสังคมที่หมู่บ้านได้จัดขึน้ 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการและเด็กกาพร้า
หรื อ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก เด็ ก ถู ก ทอดทิ้ง เด็ ก เร่ ร่ อ นที่ไ ม่ ไ ด้รั บการดู แลจากครอบครั วคนในชุมชน
กองทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือกลุ่ มคนยากจนและด้อยโอกาสหรือไม่ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการภาครัฐ/เอกชน และกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกทอดทิ้ง
โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเร่ร่อน 2. การได้รับการดูแลเอาใจใส่ หมายถึง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิต
ความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อ
ยามเจ็บไข้ ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว
หมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ จากภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือไม่
3. การค้ามนุษย์ หมายถึง การกระทาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัด หา
การนาพา การรับตัวไว้ และการบริหารบุคคลที่ได้มา ซึ่งก็คือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาตัวผู้เสียหายไปก่อให้เกิดผลกาไร

48

หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วดั
จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
คาอธิบาย
37. การใช้
เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ครั ว เรื อ นสามารถเข้ า ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากน้อยเพียงใด
และดูแลสิ่งแวดล้อม
38. คุณภาพดิน
เพื่อบ่งบอกถึงพื้นผิวดินในหมู่บ้านว่ามีคุณภาพอย่างไร
1. ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีลูกรัง ศิลาแลง ก้อนกรวด หรือเศษหิน เป็น
จานวนมากอยู่ในดินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร หรือเศษหินเป็นจานวนมาก
2. หน้าดินถูกชะล้าง หมายถึง การที่ดินชั้นบนซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหาร
ต่าง ๆ และมีความสมบูรณ์มากกว่าส่วนอื่น ถูกน้าทาให้ อนุภาคของดินแตก
กระจายออกจากกั น และพั ด พาอนุ ภ าคนั้ น ให้ เ คลื่ อ นย้ า ยไปจากพื้ น ที่
เพาะปลูก เป็นผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเสื่อมคุณภาพ
3. ดิ น จื ด หมายถึ ง ดิ น ที่ ข าดความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องธาตุ อ าหารตาม
ธรรมชาติ ที่สาคัญต้องพึ่งพาปุ๋ยจานวนมากในการเพาะปลูก
4. ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือคลอไรด์ หรือซัลเฟตผสมอยู่ในอัตรา
ส่วนสูง ทาให้เนื้อดินแน่นเป็นผลทาให้พืชไม่สามารถนาสารอาหารบางชนิด
ในดินมาใช้ เพื่อการเจริญเติบโตได้ ซึ่งจะทาให้ผลผลิตทางการเกษตรใน
บริเวณนั้นลดลง อาจสังเกตดินชนิดนี้ได้จากการมีเกลือเป็นฝ้าสีขาวเกาะบน
หน้าดิน
5. ดินเปรี้ยว หมายถึง ดินที่มีแร่ธาตุประเภทกรด เช่น ธาตุไฮโดรเจน
เหล็ก และอลูมิเนียม ผสมอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง เมื่อธาตุเหล่านี้ละลาย
ออกมามาก จะทาให้เนื้อดินเหนียวและมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง พบได้
ทั่วไปโดยเฉพาะดินที่ใช้เพาะปลูกหรือมีการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นเวลานาน
39. คุณภาพน้า
เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของแหล่งน้าผิวดินในหมู่บ้านว่ามี่คุณภาพอย่างไร 1. แหล่งน้าผิวดิน ได้แก่ แหล่งน้าธรรมชาติที่สามารถนาน้าขึ้นมาใช้ได้
และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น
40 . การจั ด การสภาพ เพื่อบ่งบอกถึงสภาพขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตราย และน้าเสียใน 1. ขยะมูลฝอย หมายความรวมถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร อันจะทาให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านดูสะอาด น่า สินค้า เศษถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวม
ตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น ๆ
49

ตัวชี้วดั

41. การจัดการมลพิษ

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
คาอธิบาย
อยู่อาศัย โดยดูได้จากการมีปัญหาขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตราย และ 2. การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม การขนถ่าย
น้าเสีย มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะหรือไม่
การขนส่ง และการกาจัดขยะมูลฝอย โดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้ขยะมูล
ฝอยเป็ น สาเหตุ ของสภาพรกรุ งรั งจนก่อ ให้เ กิด ปัญ หา เหตุ ร าคาญ หรื อ
อุบัติภัย หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนาโรค หรือก่อให้เกิด
มลพิษทางดิน น้า และอากาศ
3. การเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ หมายถึ ง การเก็ บ
รวบรวมขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่ทาด้วยวัสดุแข็งแรง มีฝาปิด และมีความ
จุพอเพียงกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
4. การขนถ่ายหรือขนส่งขยะมูลฝอย หมายถึง การลาเลียงขยะมูลฝอย
จากสถานที่เกิดขยะไปยังสถานที่กาจัด ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย
และการตกหล่นของขยะมูลฝอยได้
5. การกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีฝังกลบวิธีหมักทาปุ๋ย หรือวิธีเผาในเตาเผา หรือสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะ
เพื่อการเผาขยะ
6. ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุอันตราย
ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิ ไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
วัตถุกัดกร่อน วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เคมีภัณฑ์
หรือสิ่งอื่น
7. น้าเสีย หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่
ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่
เพื่อบ่งบอกถึงความสามารถของคนในหมู่บา้ น/ชุมชน รวมถึงหน่วยงานอืน่ 1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่
ร่วมจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
สูง เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ไฟไหม้ป่า ก๊าซ ธรรมชาติ มลพิษจากท่อไอ
เสีย เป็นต้น
2. มลพิษ ทางเสี ย ง หมายถึ ง เสี ย งที่ ดั งเกินความจาเป็น จนก่ อ ให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคน มาจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การ
คมนาคม โรงงานอุ ต สาหกรรม เป็ น เสี ย งที่ เ กิ ด จากการท างานของ
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ตัวชี้วดั

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

คาอธิบาย
เครื่องจักรขนาดต่าง ๆ ครัวเรือน เป็นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้
ภายในบ้าน เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น วิทยุ โทรทัศน์
เป็นต้น
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หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วดั
จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด
42. ความปลอดภัย
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างคนในหมู่บ้า น และรัฐบาล ใน
จากยาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดูจากจานวนผู้ใช้ยาเสพติดมี
จานวนมากน้อยเพียงใด และมีการดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือไม่

43. ความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยพิจารณาจากการตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน จัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เช่น การมีระบบเตือนภั ย มี
กิจกรรมเตรียมรับมือ มีการฝึกซ้อมอพยพประชาชน และมีศูนย์อพยพ/
ศูนย์พักพิง เป็นต้น
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คาอธิบาย
1. ยาเสพติด หมายถึง ผงขาว เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า สารระเหย ยา
คลายเครียด ยากล่อมประสาท ยาอี ยาเลิฟ ยาเค เคตามีน โคเคน ไอซ์
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่นับรวมเหล้า บุหรี่ หรือยาแก้ปวดต่าง ๆ
2. ผู้ใช้หรือผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้เสพยาเสพติด
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เท่านั้น โดยไม่นับรวมผู้ใช้หรือ ผู้เสพยาเสพติดจากที่
อื่นมามั่วสุม หรือใช้ในหมู่บ้านนี้เป็นสถานที่เสพยาเสพติด ยอดรวมของผู้ใช้
ยาเสพติดตามชนิดยา ต้องเท่ากับหรือมากกว่า ยอดรวมผู้ใช้ยาเสพติ ด
ทั้งหมด ของหมู่บ้าน
3. ผู้ใช้หรือผู้เสพยาเสพติด ตามคาสั่งศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติที่ 16/2546 ถือว่าเป็นผู้ป่วยควรได้รับการดูแลได้รับการ
บาบัดรักษา
4. วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพ
ติดเท่านั้น ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปราบปรามหรือจับกุมผู้ติดยาเสพติดแต่
อย่างใด
1. ภัยพิบัติ หมายถึง สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิด
จากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศั ตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่
แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอัน
เนื่ อ งมาจากการกระท าของผู้ ก่ อ การร้ า ย กองก าลั ง จากนอกประเทศ
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
2. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ หมายถึง การเตรียมการ
รับมือกับภัยพิบัติ มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ครัวเรือนมีความสามารถใน

ตัวชี้วดั

44. ความปลอดภัย
จากความเสี่ยงใน
ชุมชน

จุดมุ่งหมายตัวชีว้ ัด

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่
ความเสี่ ย งในด้ า นการพนั น ปั ญ หาเด็ ก วั ย รุ่ น ตี กั น ปั ญ หาเด็ ก ติ ด เกม
ปัญหาเด็กแว้น ปัญหาการใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุรา
โดยดูจากจานวนการเล่นการพนันชนิดต่าง ๆ จานวนปัญหา และความ
เสี่ยงเหล่านั้นก่อให้เกิดปัญหากับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่
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คาอธิบาย
การคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็น
ระบบ หากเตรียมความพร้อมได้ดีจะทาให้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ และเพิ่ม
โอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้มากขึ้น
3. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือความเสียหาย ซึ่งมีความไม่แน่นอน เป็นไปได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ใด
ๆ ขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเช่นกัน
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้ดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
2. เด็กติดเกม หมายถึง เด็กที่มีกิจกรรมการเล่นเกมอย่างเดียวไม่สนใจ
อย่าง อื่น หมกมุ่นอยู่กับเกมทั้งวันทั้งคืน มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
3. อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การกระทาความผิดโดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด เช่น
การหลอกโอนเงิน ทางบัญ ชี ธนาคาร หลอกขายของออนไลน์ การพนัน
ออนไลน์ เป็นต้น

14.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สาหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (10 ตัวชี้วัด)
ลาดับ
ตัวชี้วดั ที่ 1

ตัวชี้วดั ที่ 2

ตัวชี้วดั ที่ 3

ตัวชี้วดั
ถนน

น้าดืม่

น้าใช้

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชวี้ ดั

ข้อคาถาม

คะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)



ถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้าน/ชุมชนใช้การได้ดี หรือไม่
(คาถามข้อ 1.2)
 ไม่ดีตลอดทั้งปี
 พอใช้ได้
 ดีเฉพาะในฤดูแล้ง
 พอใช้ได้ตลอดทั้งปี
 ใช้การได้ดีตลอดทัง้ ปี
ครัวเรือนที่มนี ้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
(คาถามข้อ 2.1)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
(2) จานวนครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี...............................ครัวเรือน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)

ถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้าน/ชุมชนใช้การได้
ดีตลอดทังปี
ถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้าน/ชุมชน พอใช้
การได้ หรือ ใช้ได้ดีเฉพาะในฤดูแล้ง หรือ
พอใช้ได้ตลอดทังปี
ถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้าน/ชุมชนใช้ได้ไม่ดี
ตลอดทังปี
ครัวเรือนที่มนี ้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี มากกว่าร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือนที่มนี ้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี ระหว่างร้อยละ 63-95
ของครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือนที่มนี ้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี น้อยกว่าร้อยละ 63 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด

3

ครัวเรือนที่มนี ้าใช้เพียงพอตลอดปี (คาถามข้อ 3.1)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน ..............ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) จานวนครัวเรือนที่มีน้าใช้เพียงพอตลอดปี...............ครัวเรือน

ครัวเรือนที่มนี ้าใช้เพียงพอตลอดปีจากแหล่ง
มากกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือนที่มนี ้าใช้เพียงพอตลอดปี ระหว่าง
ร้อยละ 63-95 ของครัวเรือนทัง้ หมด

3

54

2
1
3



2
1

2



ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อคาถาม
วิธีคานวณ
ร้อยละ =

ตัวชี้วดั ที่ 4

น้าเพื่อการเกษตร

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชวี้ ดั

(2) x 100
(1)

=

คะแนน

ครัวเรือนที่มนี ้าใช้เพียงพอตลอดปี น้อยกว่า
ร้อยละ 63 ของครัวเรือนทั้งหมด

1

น้าจากแหล่งน้าในหมูบ่ ้านและชุมชนนี้ใช้
สาหรับการเพาะปลูกเพียงพอตลอดปี
น้าจากแหล่งน้าในหมูบ่ ้านและชุมชนนี้ใช้
สาหรับการเพาะปลูกเพียงพอเฉพาะฤดูฝน
น้าจากแหล่งน้าในหมูบ่ ้านและชุมชนนี้ใช้
สาหรับการเพาะปลูกไม่เพียงพอตลอดปี

3

ครัวเรือนทัง้ หมดในหมูบ่ ้าน/ชุมชนที่มีไฟฟ้า
ใช้ มากกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนทัง้ หมดในหมูบ่ ้าน/ชุมชนที่มีไฟฟ้า
ใช้ ระหว่างร้อยละ 85-95 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนทัง้ หมดในหมูบ่ ้าน/ชุมชนที่มีไฟฟ้า
ใช้น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนมีที่ดินทากินเป็นของตนเองแต่
ต้องเช่าเพิ่มบางส่วน รวมกับ ครัวเรือนไม่

3

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

.......................

น้าจากแหล่งน้าในหมูบ่ ้านและชุมชนนี้ใช้สาหรับการเพาะปลูกเพียงพอ
หรือไม่ (คาถามข้อ 4.1)
 ไม่เพียงพอ
 เพียงพอเฉพาะฤดูฝน
 เพียงพอตลอดปี
 ไม่มีแหล่งน้าสาหรับเพาะปลูก
 ไม่ได้ใช้แหล่งน้าสาหรับการเพาะปลูก



2
1

หมายเหตุ จะไม่มีการคานวนเกณฑ์การชี้วัดในข้อนี้ ถ้าในหมู่บา้ น /ชุมชนนี้ไม่มี
หรือไม่ได้ใช้นาเพื
้ ่อการเกษตร

ตัวชี้วดั ที่ 5

ตัวชี้วดั ที่ 6

ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการหุง
ต้ม

การมีที่ดินทากิน

หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่ (คาถามข้อ 5.1.1)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
(2) จานวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทงั้ หมด............................ครัวเรือน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน ....................
ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
55



2
1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชวี้ ดั

ข้อคาถาม
(2) ครัวเรือนมีที่ดนิ ทากินเป็นของตนเองแต่ต้องเช่าเพิ่มบางส่วน
..................... ครัวเรือน (คาถามข้อ 6.1.2)
(3) ครัวเรือนไม่มีที่ดนิ ทากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินทัง้ หมด
..................... ครัวเรือน (คาถามข้อ 6.1.3)
วิธีคานวณ
[(2)+(3)] x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)

ตัวชี้วดั ที่ 7

การติดต่อสื่อสาร

ส่วนที่ 1 จานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ)
หรือมีอินเทอร์เน็ตประจาบ้าน/อินเตอร์เน็ตมือถือ
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน ....................
ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) จานวน
..................ครัวเรือน (คาถามข้อ 7.1.1)
(3) ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ประจาบ้าน จานวน...................
ครัวเรือน (คาถามข้อ 7.1.2)
(4) ครัวเรือนที่มีอนิ เทอร์เน็ตประจาบ้าน/อินเตอร์เน็ตมือถือ
จานวน..................ครัวเรือน (คาถามข้อ 7.1.3)
(5) จานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) หรือ
โทรศั พ ท์ ป ระจ าบ้ า น หรื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ประจ าบ้ า น/
อินเตอร์เน็ตมือถือ โดยให้เลือกจากข้อ (2) หรือ (3) หรือ (4)
ที่มีจานวนครัวเรือนมากที่สุด
วิธีคานวณ
ร้อยละ =
(5) x 100
=
56

มีที่ดินทากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดิน
ทั้งหมด
- ถ้าจานวนดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
- ถ้าจานวนดังกล่าว อยูร่ ะหว่างร้อยละ
10-25 ของจานวนครัวเรือนทัง้ หมด
- ถ้าจานวนดังกล่าว มากกว่าร้อยละ 25
ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
จ านวนครั ว เรื อ นที่ มี โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
(โทรศัพท์มือถือ) หรือ โทรศัพท์ประจาบ้าน
หรือ อินเทอร์เน็ตประจาบ้าน/อินเตอร์เน็ต
มือถือ มากกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน
ทั้ ง หมด และ หมู่ บ้ า นมี บ ริ ก ารโทรศั พ ท์
สาธารณะที่ใช้การได้
จ านวนครั ว เรื อ นที่ มี โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
(โทรศัพท์มือถือ) หรือ โทรศัพท์ประจาบ้าน
หรือ อินเทอร์เน็ตประจาบ้าน/อินเตอร์เน็ต
มื อ ถื อ มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของครั ว เรือน
ทั้ ง หมด หรื อ หมู่ บ้ า นมี บ ริ ก ารโทรศั พ ท์
สาธารณะที่ใช้การได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
จ านวนครั ว เรื อ นที่ มี โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
(โทรศัพท์มือถือ) หรือ โทรศัพท์ประจาบ้าน
หรือ อินเทอร์เน็ตประจาบ้าน/อินเตอร์เน็ต
มือถือ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน

คะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3
2
1
3

2

1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชวี้ ดั

ข้อคาถาม
(1)

ตัวชี้วดั ที่ 8

ตัวชี้วดั ที่ 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สิ่งอานวยความสะดวกคน
พิการและผู้สูงอายุ

.......................

ส่วนที่ 2 หมู่บา้ นมีบริการโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้
จานวนโทรศัพท์สาธารณะ.........................เครื่อง (คาถามข้อ 7.1.7)
(1) หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเข้าถึงการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่
(คาถามข้อ 8.1)
 เข้าถึง
 เข้าไม่ถึง
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเข้าถึงผ่านมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาถามข้อ 8.2)
 ใช่
 ไม่ใช่
อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่น
ๆ ในหมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการและ
ผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้หรือไม่ (คาถามข้อ 9.1)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

สิ่งอานวยความสะดวก
ที่นั่งสาหรับคนพิการหรือพื้นที่สาหรับจอด
รถเข็นคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด
พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็น
บันไดเลือ่ นสาหรับคนพิการ
ทางลาดเลือ่ นหรือทางเลื่อนในแนวราบ
ราวกันตกหรือผนังกันตก
ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้

มี

57

ไม่มี

คะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนสามารถเข้ า ถึ ง ศู น ย์ พั ฒนา
เด็กเล็กได้ และ ผ่านมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ แต่ ไม่ผ่าน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่บ้าน/ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้

3



หมู่บ้าน /ชุมชนมีสงิ่ อานวยความสะดวก
ตั้งแต่ 18 ข้อขึ้นไป
หมู่บ้าน /ชุมชนมีสงิ่ อานวยความสะดวก
ระหว่าง 11-17 ข้อ
หมู่บ้าน /ชุมชนมีสงิ่ อานวยความสะดวก ต่า
กว่า 11 ข้อ

3

ทั้ ง หมด และ หมู่ บ้ า นไม่ มี บริก ารโทรศัพท์
สาธารณะที่ใช้การได้

2
1

2
1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อคาถาม
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตัวชี้วดั ที่ 10 พื้นที่สาธารณะสีเขียวและ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชวี้ ดั

คะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



สถานที่ตดิ ต่อหรือประชาสัมพันธ์สาหรับคน
พิการ
โทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการ
จุดบริการน้าดื่มสาหรับคนพิการ
ตู้บริการเงินด่วนสาหรับคนพิการ
ประตูสาหรับคนพิการ
ห้องน้าสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ลิฟต์สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความ
ช่วยเหลือสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ
ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางสัญจรสาหรับคนพิการ
ตู้ไปรษณีย์สาหรับคนพิการ
พื้นที่สาหรับหนีภัยของคนพิการ
การประกาศเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการ
เห็นฯ
การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับคน
พิการทางการเห็นฯ
เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมคอยให้บริการ
รวม

(1) หมู่บ้าน/ชุมชน มีพื้นที่สาธารณะสีเขียวหรือไม่ (คาถามข้อ 10.1)
 มี
 ไม่มี
(2) หมู่บ้าน/ชุมชน มีบริการพื้นทีส่ าธารณะหรือไม่ (คาถามข้อ 10.2)
58

หมู่บ้าน/ชุมชนมีพนื้ ทีส่ าธารณะสีเขียว และ
มีบริการพืน้ ทีส่ าธารณะ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีพนื้ ทีส่ าธารณะสีเขียว หรือ
มีบริการพืน้ ทีส่ าธารณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

2

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชวี้ ดั

ข้อคาถาม
 มี
 ไม่มี

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีพนื้ ทีส่ าธารณะสีเขียว
และ ไม่มีบริการพืน้ ทีส่ าธารณะ

59

คะแนน
1

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชี้วัด)
ลาดับ
ตัวชี้วดั ที่ 11 การมีงานทา

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) คนอายุ 15 - 59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมี
รายได้ (คาถามข้อ 11.1) จานวน.............................คน
(2) คนในหมู่ บ้ า น/ชุม ชน มี ค นที่ เรี ยนจบการศึกษาตั้งแต่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ไม่ได้ทางาน
(ไม่ นั บ คนที่ ก าลัง ศึก ษาต่ อ และคนพิการที่ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้) (คาถามข้อ 11.4)
จานวน.............................คน
วิธีคานวณ
(1) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(2)

ตัวชีว้ ดั ที่ 12 การทางานในสถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีสถานประกอบการภายในตาบล หรือไม่
(คาถามข้อ 12.1.1)
 มี
 ไม่มี
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
(2) จานวนครัวเรือนของหมูบ่ ้าน/ชุมชนนีท้ ี่มีคนทางานในสถาน
ประกอบการภายในตาบลนี้.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 12.1.2 (1))
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชีวัดข้อนี ถ้าไม่มีสถาน
ประกอบการในตาบล
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ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

คนอายุ 15 – 59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได้ มากกว่าร้อยละ 97 ขึ้นไป
คนอายุ 15 – 59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได้ ร้อยละ 80 – 97
คนอายุ 15 – 59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได้ น้อยกว่าร้อยละ 80

3



จ า น ว น ค รั ว เ รื อ น ที่ ท า ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการที่อยู่ภายในตาบลนี้
มากกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
จ า น ว น ค รั ว เ รื อ น ที่ ท า ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการที่อยู่ภายในตาบลนี้
ระหว่างร้อยละ 5-10 ของครัวเรือนทั้งหมด
จ า น ว น ค รั ว เ รื อ น ที่ ท า ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการที่อยู่ภายในตาบลนี้
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด

3

2
1

2
1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



วิธีคานวณ

(2) x 100
=
.......................
(1)
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานท้องถิน่ หรือกรม
อนามัย (คาถามข้อ 13.1.1)
 มี
 ไม่มี
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีแผงลอยที่ได้รบั มาตรฐานท้องถิ่นหรือกรม
อนามัย (คาถามข้อ 13.1.2)
 มี
 ไม่มี
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชีวัดข้อนี ถ้าไม่มีสถาน
ประกอบการในตาบล
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน คาถามข้อ 1.1)
(2) มีครัวเรือนทีท่ านา.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 14.2)
(3) พื้นที่ทานา.............................ไร่ (คาถามข้อ 14.1)
(4) พื้นที่ทาการเกษตรทัง้ หมด.............................ไร่
(คาถามข้อ 14.1 + 15.1 + 15.6 + 16.1.1 + 16.2.1 + 16.3.1 +
16.4.1 + 17.1.2 + 18.4.2 + 18.5.1 + 18.6.1)
(5) ส่วนมากทานาปีละ.............................ครั้ง (คาถามข้อ 14.5)
(6) ได้ผลผลิตไร่ละ.............................กิโลกรัม (คาถามข้อ 14.7)
ร้อยละ =

ตัวชี้วดั ที่ 13 ร้านอาหารและร้านค้า

ตัวชี้วดั ที่ 14 ผลผลิตจากการทานา

หมู่บ้าน/ชุมชน มีร้านอาหาร และ แผงลอย
ที่ได้รับมาตรฐานท้องถิ่นหรือกรมอนามัย
หมู่บ้าน/ชุมชน มีร้านอาหาร หรือ แผงลอย
ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานท้ อ งถิ่ น หรื อ กรมอนามั ย
อย่างใดอย่างหนึ่ง
หมู่บ้าน/ชุมชน มีร้านอาหาร และ แผงลอย
ที่ไม่ได้รบั มาตรฐานท้องถิ่นหรือกรมอนามัย

ในกรณีที่ครัวเรือนสวนมากในหมู่บ้านนี้ทา
นาตั้งแต่ปีละ 2 ครั้งขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
มากกว่า 700 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
500 - 700 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
น้อยกว่า 500 กก./ไร่
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้า
ในกรณีที่ครัวเรือนสวนมากในหมู่บ้านนี้ทา
- มีครัวเรือนที่ทานาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด หรือ นาปีละ 1 ครั้ง ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
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2
1


3
2
1
3

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
-

มีพื้นที่ทานาในหมู่บา้ น/ชุมชน น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่
การเกษตรของหมูบ่ ้าน/ชุมชน

วิธีคานวณแบบที่ 1
ร้อยละ =
วิธีคานวณแบบที่ 2
ร้อยละ =

(2) x 100
(1)

=

(3) x 100
(4)

=

.......................

.......................
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ภาคกลาง
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
มากกว่า 600 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
450 - 600 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
น้อยกว่า 450 กก./ไร่
ภาคเหนือ
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
มากกว่า 580 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
420 - 580 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
น้อยกว่า 420 กก./ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
มากกว่า 370 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
270 - 370 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
น้อยกว่า 270 กก./ไร่
ภาคใต้
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
มากกว่า 480 กก./ไร่

ค่าคะแนน

2
1

3
2
1

3
2
1

3

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 15 ผลผลิตจากการทาไร่

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) พื้นที่ทาการเกษตรทัง้ หมด.............................ไร่
(คาถามข้อ 14.1 + 15.1 + 15.6 + 16.1.1 + 16.2.1 + 16.3.1 +
16.4.1 + 17.1.2 + 18.4.2 + 18.5.1 + 18.6.1)
(3) พืชไร่อายุสั้นที่ครัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็นอันดับหนึง่
............................. (คาถามข้อ 15.3)
(4) มีครัวเรือนทีป่ ลูกทัง้ หมด.............................ครัวเรือน (คาถาม
ข้อ 15.3 (1))
(5) มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด............................ไร่ (คาถามข้อ 15.3 (2))
(6) ปีที่ผ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิตเฉลีย่
ไร่ละ.............................กิโลกรัม (คาถามข้อ 15.3 (4))
(7) พืชไร่อายุยาวที่ครัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง
............................. (คาถามข้อ 15.8)
(8) มีครัวเรือนทีป่ ลูกทัง้ หมด.............................ครัวเรือน (คาถาม
ข้อ 15.8 (1))
(9) มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด.............................ไร่ (คาถามข้อ 15.8 (2))
(10) ปีที่ผ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิตเฉลี่ย
ไร่ละ.............................กิโลกรัม (คาถามข้อ 15.8 (4))
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้า
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ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
300 - 480 กก./ไร่
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากได้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก
น้อยกว่า 300 กก./ไร่
ก. ให้ พิ จ ารณาเฉพาะพื ช ไร่ ที่ มี จ านวน
ครั ว เรื อ นเพาะปลู ก มากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง
จากพืชไร่อายุสั้น หรือพืชไร่อายุยาว โดย
ใช้พืชที่มีคะแนนสูงสุดเป็นเกณฑ์ การชี้วัด
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
พืชไร่อายุสั้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 700 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 450 – 700 กก.
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 450 กก.
ถั่วเหลือง
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 280 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 220 - 280 กก.
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 220 กก.
ถั่วเขียว
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 120 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 100 - 120 กก.
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 120 กก.
ถั่วลิสง
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 250 กก.

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)
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3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

ผลผลิตต่อไร่ 200 - 250 กก.
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 200 กก.
ข้าวฟ่าง
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 240 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 200 - 240 กก.
วิธีคานวณแบบที่ 1
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 200 กก.
( (4) + (8) ) x 100
=
ร้อยละ =
พืชไร่อายุยาว
.......................
(1)
อ้อย
(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 15 ให้พิจารณาวิธคี านวณแบบที่ 2 ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 13,000 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 9,000 – 13,000 กก.
ถ้าน้อยกว่าร้อยละ 15 อีกให้ข้ามไปทาข้อ 16)
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 9,000 กก.
วิธีคานวณแบบที่ 2
มันสาปะหลัง
( (5) + (9) ) x 100
=
ร้อยละ =
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 4,000 กก.
.......................
(2)
ผลผลิตต่อไร่ 3,000 – 4,000 กก.
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 3,000 กก.
กรณีที่ไม่ใช่พืชไร่ข้างต้น
ฝ้าย
พืชไร่อายุสั้น
ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 200 กก.
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
ผลผลิตต่อไร่ 160 - 200 กก.
(คาถามข้อ 1.1)
(2) มีครัวเรือนทีป่ ลูกทัง้ หมด.............................ครัวเรือน (คาถาม ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 160 กก.
ปอแก้ว
ข้อ 15.3 (1))
(3) มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด............................ไร่ (คาถามข้อ 15.3 (2)) ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 220 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 180 - 220 กก.
(4) ปีที่ผ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิตเฉลีย่
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 180 กก.
ไร่ละ.............................กิโลกรัม (คาถามข้อ 15.3 (4))
สับปะรด
-

มีครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่อายุสนั้ และอายุยาวเป็นอันดับหนึ่งน้อย
กว่าร้อยละ 15 ของครัวเรือนทั้งหมด หรือ
มีพื้นที่ปลูกพืชไร่อายุสนั้ และอายุยาวเป็นอันดับหนึ่งน้อยกว่าร้อย
ละ 15 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
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ค่าคะแนน
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(5) ราคาขายกิโลกรัมละ...............................บาท..............สตางค์
(คาถามข้อ 15.3 (5))
(6) ครัวเรือนส่วนมากทาการปลูกฤดูใด..............................
(คาถามข้อ 15.3 (7))
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าไม่มีการปลูกพืชไร่อายุ
สั้นทั้งสองฤดู

วิธีคานวณ
(รายได้ของพืชอายุสั้น ซึง่ ไม่ใช่พืชไร่ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การชี้วัด
ที่ปลูกมากอันดับหนึง่ และทาการปลูกทัง้ สองฤดู (ฤดูฝนและฤดู
แล้ง)
(3) x (4) x (5) x 2
ร้อยละ =
(1)
= ............................................บาทต่อปี.
พืชไร่อายุยาว
(1) มีครัวเรือนทีป่ ลูกทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 15.8 (1))
(2) มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด............................ไร่ (คาถามข้อ 15.8 (2))
(3) ปีที่ผ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิตเฉลีย่
ไร่ละ.............................กิโลกรัม (คาถามข้อ 15.8 (4))
(4) ราคาขายกิโลกรัมละ...............................บาท..............สตางค์
(คาถามข้อ 15.8 (5))
วิธีคานวณ
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ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 4,500 กก.
ผลผลิตต่อไร่ 3,500 – 4,500 กก.
ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 3,500 กก.
ข. ถ้ า พืช ไร่ เ พาะปลู ก ไม่ ใ ช่พืช ไร่ข้างต้น
ให้พิจารณาจากได้ของการเพาะปลูกพืชไร่
ที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง
- ถ้ า พืช นั้ น เป็ น พืช ไร่ อายุสั้น จะต้ อ งทา
การปลูกทั้ง 2 ฤดู
- แต่ถ้าเป็นพืชไร่อายุยาว ไม่ต้องคูณด้วย
2
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากมี ร ายได้ จ ากการขาย
มากกว่า 42,600 บาท/ปี
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากมี ร ายได้ จ ากการขาย
21,300 - 42,600 บาท/ปี
ครั ว เรื อ นส่ ว นมากมี ร ายได้ จ ากการขาย
ต่ากว่า 21,300 บาท/ปี

ค่าคะแนน
2
1

3
2
1

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

(รายได้ของพืชอายุยาว ซึ่งไม่ใช่พชื ไร่ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การชี้วัด
ที่ปลูกมากอันดับหนึง่ )

ร้อยละ =

(2) x (3) x (4)
(1)

= ............................................บาทต่อปี.
ตัวชี้วดั ที่ 16 ผลผลิตจากการทาสวน

ก. ทาสวนผลไม้
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนทีท่ าสวนผลไม้................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 16.1.2)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าจานวน
ครัวเรือนทีท่ าสวนผลไม้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทัง้ หมด
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
(3) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ..................................บาทต่อปี
(คาถามข้อ 16.1.4)
ข. ทาสวนผัก
66

ข้อนี้ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ก - ง
แล้วใช้ข้อทีม่ ีคะแนนสูงสุด เป็นเกณฑ์
การชี้วดั
ทาสวนผลไม้ / ทาสวนผัก / ทาสวนไม้
ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย
ให้คานวณเกณฑ์การชี้วัดแยกตามประเภท
ของการประกอบอาชีพและเลือกคะแนน
ต่าสุดเป็นคะแนนของ ขอ ก. , ข. และ ค.
รายได้ต่อครัวเรือน
มากกว่า 42,600 บาท/ปี
รายได้ต่อครัวเรือน
21,300 - 42,600 บาท/ปี
รายได้ต่อครัวเรือน
น้อยกว่า 23,000 บาท/ปี



3
2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนทีท่ าสวนผัก................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 16.2.2)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าจานวน
ครัวเรือนทีท่ าสวนผักน้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคานวณ
ร้อยละ =

(2) x 100
(1)

=

.......................

(3) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ..................................บาทต่อปี
(คาถามข้อ 16.2.4)
ค. ทาสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนทีท่ าสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้
เพื่อขาย.........................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 16.3.2)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าจานวน
ครัวเรือนทีท่ าสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขายน้อย
กว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคานวณ
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ทาสวนยาง
ครัวเรือนส่วนมากมีรายได้จากการขาย
มากกว่า 42,600 บาท/ปี
ครัวเรือนส่วนมากมีรายได้จากการขาย
21,300 - 42,600 บาท/ปี
ครัวเรือนส่วนมากมีรายได้จากการขาย
น้อยกว่า 23,000 บาท/ปี

ค่าคะแนน

3
2
1

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
ร้อยละ =

(2) x 100
(1)

=

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

.......................

(3) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ..................................บาทต่อปี
(คาถามข้อ 16.3.4)

ตัวชี้วดั ที่ 17 ปศุสัตว์และการประมง

ง. ทาสวนยางพารา
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนทีท่ าสวนยางพารา.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 16.4.2)
(3) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ..................................บาทต่อปี
(คาถามข้อ 16.4.4)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าจานวน
ครัวเรือนทีท่ าสวนยางพาราน้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
ก. เลี้ยงสัตว์เพื่อขาย
เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
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ก. เลี้ยงสัตว์เพื่อขาย
หมายเหตุ ค่าเกณฑ์การชี้วัดของข้อนี้ได้จาก
คะแนนต่าสุด ระหว่างเกณฑ์การชี้วัดของ
การเลีย้ งโค และของการเลีย้ งกระบือ



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(2) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคเนื้อ โคนม กระบือ เพื่อขาย
.................................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.1.3.1 +
17.1.3.2 + 17.1.3.3)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าจานวน
ครัวเรือนที่เลีย้ งโคเนื้อ โคนม กระบือ เพื่อขาย
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทัง้ หมด
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้ข้ามไปพิจารณาข้อ ค.)
เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขายและผสมพันธุ์
(1) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคเนื้อเพื่อขาย
.............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.1.3.1 )
(2) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคเนื้อเพื่อขายและผสมพันธุ์
.................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 17.1.3.1 (3))
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
เลี้ยงโคนมเพื่อขายน้านม
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เกณฑ์การชีว้ ัด จานวนครัวเรือนที่ผสมพันธุ์
โค กระบือ โดยใชพันธุท์ ี่ทางราชการส่งเสริม
รวมการผสมเทียมด้วย
มากกว่าร้อยละ 80
ของจานวนครัวเรือนที่เลี้ยง
ร้อยละ 40 - 80
ของจานวนครัวเรือนที่เลี้ยง
น้อยกว่าร้อยละ 40
ของจานวนครัวเรือนที่เลี้ยง
ข. ประมงน้าทะเล
หมายเหตุ ค่าเกณฑ์การชี้วัดของข้อนี้ได้จาก
คะแนนต่าสุดระหว่างเกณฑ์การชีว้ ัดของ
ประมงขนาดเล็ก และขนาดกลางถึงใหญ่
ประมงทะเลขนาดเล็ก
ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก มีรายได้ต่อ
ครัวเรือน มากกว่า 53,250 บาท/ปี
ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก มีรายได้ต่อ
ครัวเรือน 31,950 - 53,250 บาท/ปี
ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก มีรายได้ต่อ
ครัวเรือน น้อยกว่า 31,950 บาท/ปี
ประมงทะเลขนาดกลาง – ใหญ่
ครัวเรือนประมงขนาดกลาง - ใหญ่ มีรายได้
ต่อครัวเรือน มากกว่า 4 ล้านบาท/ปี

ค่าคะแนน

3
2
1

3
2
1

3

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคนมเพื่อขายน้านม
.............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.1.3.2 )
(2) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคนมเพื่อขายน้านมและผสมพันธุ์
.................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 17.1.3.2 (3))
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
เลี้ยงกระบือเพื่อขาย
(1) ครัวเรือนที่เลีย้ งกระบือเพื่อขาย
.............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.1.3.3 )
(2) ครัวเรือนที่เลีย้ งกระบือเพื่อขายและผสมพันธุ์
.................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 17.1.3.3 (3))
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
หมายเหตุ ใช้ค่าร้อยละที่ต่ากว่าระหว่างโคกับกระบือสาหรับไป
เทียบเกณฑ์การชี้วัดของข้อ ก.
ข. ประมงน้าทะเล
70

ครัวเรือนประมงขนาดกลาง - ใหญ่ มี
รายได้ต่อครัวเรือน 3 - 4 ล้านบาท/ปี
ครัวเรือนประมงขนาดกลาง - ใหญ่ มีรายได้
ต่อครัวเรือน น้อยกว่า 3 ล้านบาท/ปี
ประมงน้าจืด
มีรายได้ต่อครัวเรือน
มากกว่า 42,600 บาท/ปี
มีรายได้ต่อครัวเรือน
21,300 - 42,600 บาท/ปี
มีรายได้ต่อครัวเรือน
น้อยกว่า 21,300 บาท/ปี
การเพาะเลี้ยงสัตวน้า
หมายเหตุ ค่าเกณฑ์การชี้วัดของข้อนี้ได้จาก
คะแนนต่าสุด ระหว่างดัชนีของการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ากร่อย น้าทะเล และน้าจืด
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ากร่อย น้าทะเล
เกณฑ์ที่ใชวัด การเพาะเลีย้ งสัตวน้ากร่อย
น้าทะเลถ้ามีรายได้ต่ากว่า 85,200 บาท ให้
ใช้เกณฑ์ของการเพาะเลีย้ งสัตว์นาจื
้ ด
รายได้ต่อครัวเรือน
มากกว่า 1.5 แสนบาท/ปี
รายได้ต่อครัวเรือน
1 - 1.5 แสนบาท/ปี

ค่าคะแนน
2
1

3
2
1

3
2

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด....................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนทีท่ าประมงทะเลขนาดเล็ก
.............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.3.1.1 (1))
(3) ครัวเรือนทาประมงทะเลขนาดกลาง - ใหญ่
.............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.3.1.2 (1))

รายได้ต่อครัวเรือน
น้อยกว่า 1 แสนบาท/ปี
การเพาะเลี้ยงสัตวน้าจืด
รายได้ต่อครัวเรือน
มากกว่า 42,600 บาท/ปี
รายได้ต่อครัวเรือน
21,300 - 42,600 บาท/ปี
หมายเหตุ จะมีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้ามีจานวน
รายได้ต่อครัวเรือน
ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก รวมกับ ขนาดกลาง - ใหญ่ มากกว่าร น้อยกว่า 21,300 บาท/ปี
อยละ 20 ของจานวนครัวเรือนทัง้ หมด และครัวเรือนประมง
ขนาดกลาง - ใหญ่ มากกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนทัง้ หมด
วิธีคานวณ
ร้อยละ =

( (2) + (3) ) x 100
(1)

=

.......................

(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้ข้ามไปพิจารณาข้อ ค.)
(4) ครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็กมีรายได้เฉลี่ย
................................บาทต่อปี (คาถามข้อ 17.3.1.1 (2))
(5) ครัวเรือนประมงทะเลขนาดกลาง - ใหญ่ มีรายได้เฉลีย่
................................บาทต่อปี (คาถามข้อ 17.3.1.2 (2))
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ค่าคะแนน
1

3
2
1

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
ค. ประมงน้าจืด
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด....................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) มีครัวเรือนทีท่ าประมงน้าจืด............................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 17.3.2 (1))
วิธีคานวณ
ร้อยละ =

(2) x 100
(1)

=

.......................

(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้ข้ามไปพิจารณาข้อ ง.)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์ชี้วัดข้อนี้ ถ้ามีจานวน
ครัวเรือนทีป่ ระมงน้าจืด น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
(3) ครัวเรือนประมงน้าจืดมีรายได้เฉลีย่ ครัวเรือนละ
..................................บาทต่อปี (คาถามข้อ 17.3.2 (2))
ง. การเพาะเลี้ยงสัตว์นากร่
้ อย ทะเล
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด....................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย น้าทะเล
............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.4.1)
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ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้ามีครัวเรือนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย น้าทะเล น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
วิธีคานวณ
ร้อยละ =

(2) x 100
(1)

=

.......................

(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้ข้ามไปพิจารณาการ)
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด)
(3) ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย น้าทะเล มีรายได้
เฉลีย่ ครัวเรือนละ.....................................บาทต่อปี
(คาถามข้อ 17.4.1 (2))
จ. การเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด....................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 17.4.4)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้ามีครัวเรือนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
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ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
วิธีคานวณ
ร้อยละ =

(2) x 100
(1)

=

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

.......................

(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้ข้ามไปพิจารณาข้อ 18 )

ตัวชี้วดั ที่ 18 ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ

(3) ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนละ.....................................บาทต่อปี (คาถาม
ข้อ 17.4.4 (2))
พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.......................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) ครัวเรือนทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขาย
................................ครัวเรือน (คาถามข้อ 18.4.3)
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)

พืชเศรษฐกิจอื่นๆ และกิจการเกษตรอื่นๆ
ให้คานวณเกณฑ์การชี้วัดแยกตามประเภท
ของการประกอบอาชีพและเลือกคะแนน
ต่าสุดเป็นคะแนน
รายได้ต่อครัวเรือน
มากกว่า 42,600 บาท/ปี
รายได้ต่อครัวเรือน
21,300 - 42,600 บาท/ปี
รายได้ต่อครัวเรือน
(3) ครัวเรือนทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจมีรายได้เฉลีย่ ครัวเรือนละ น้อยกว่า 23,000 บาท/ปี
.................................บาทต่อปี (คาถามข้อ 18.4.5)

กิจการเกษตรอื่น ๆ
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.......................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
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3
2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

(2) ครัวเรือนทีท่ ากิจการเกษตรอื่น ๆ
................................ครัวเรือน (คาถามข้อ 18.5.1)
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)

ตัวชี้วดั ที่ 19 การประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน

(3) ครัวเรือนทีท่ ากิจการเกษตรอื่น ๆ มีรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนละ.......................................บาทต่อปี
(คาถามข้อ 18.5.2 (3))
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด.......................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) มีครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
........................................ครัวเรือน (คาถามข้อ 19.1)
หมายเหตุ จะไม่มีการคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ ถ้าจานวน
ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และ
หัตถกรรมมีน้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
(ถ้าคานวณได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ให้ข้ามไปพิจารณาข้อ 20)
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อุตสาหกรรมในครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
มากกว่า 63,900 บาท/ปี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
42,600 - 63,900 บาท/ปี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
น้อยกว่า 42,600 บาท/ปี


3
2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 20 การท่องเที่ยว

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(3) ผลรวมของรายได้เฉลี่ยต่อปีจากการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และหัตถกรรมของครัวเรือน
ในแต่ละประเภท............................................บาท
(คาถามข้อ 19.2 (2) + 19.3 (2) + 19.4 (2))
(4) จานวนประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทามีทั้งหมด
........................................ประเภท (คาถามข้อ 19.2 ,
19.3 และ 19. 4 )
วิธีคานวณ
(3) x 100
=.......................บาทต่อปี
ร้อยละ =
(4)
.........................
(1) ครัวเรือนทัง้ หมด..........................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 1.1)
(2) จานวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเทีย่ ว
ภายในตาบล.....................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 20.1.5 + 20.1.6 )
(3) จานวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเทีย่ ว
ภายนอกตาบล.....................................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 20.1.7)
วิธีคานวณ
( (2) + (3) ) x 100
ร้อยละ =
=.........................
(1)
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จานวนครัวเรือนที่มีรายได้จากแหล่ง
ท่องเทีย่ ว มากกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
จานวนครัวเรือนที่มีรายได้จากแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ระหว่างร้อยละ 1 - 5 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
ไม่มีครัวเรือนที่มีรายได้จากแหล่งท่องเทีย่ ว

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2
1

หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชี้วัด)
ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 21 การป้องกันโรคติดต่อ

ตัวชี้วดั ที่ 22 การได้รับบริการและดูแล
สุขภาพอนามัย

ตัวชี้วดั ที่ 23 อนามัยแม่และเด็ก

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) จานวนผู้ปว่ ยด้วยโรคติดต่อทีป่ ้องกันได้ด้วยวัคซีน...............คน
(คาถามข้อ 21.1.1.2 (1) ถึง (13) และ 21.1.1.3 (1) ถึง (7))
(2) จานวนผู้ตายด้วยโรคติดต่อทีป่ ้องกันได้ด้วยวัคซีน...............คน
(คาถามข้อ 21.1.1.2 (1) ถึง (13) และ 21.1.1.3 (1) ถึง (7))

หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ สามารถเข้าถึงบริการและดูแลสุขภาพอนามัย
ภายในตาบล หรือไม่
(คาถามข้อ 22.1)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน
(2) จานวนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงบริการและดูแล
สุขภาพอนามัยภายในตาบล............................ครัวเรือน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
ในรอบปีที่ผ่านมาหมู่บ้าน/ชุมชนนี้
(1) จานวนมารดาเสียชีวิตต่อการเกิดมีชีพ (คาถามข้อ
23.1.3)
77

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ไม่มีจานวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
มีจานวนผู้ปว่ ยด้วยโรคติดต่อที่ปอ้ งกันได้
ด้วยวัคซีน
มีจานวนผู้ตายด้วยโรคติดต่อทีป่ อ้ งกันได้
ด้วยวัคซีน
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการและดูแล
สุขภาพอนามัยภายในตาบลร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการและดูแล
สุขภาพอนามัยภายในตาบล ระหว่างร้อยละ
90-99 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการและดูแล
สุขภาพอนามัยภายในตาบล น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด

3



หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีมารดาเสียชีวิตต่อการ
เกิดมีชีพ ไม่มี มารดาเสียชีวิตต่อการเกิดไร้
ชี พ และ ไม่ มี ทารกมี ชี พ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ใน

3

2
1
3



2
1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
 ไม่มี  มี
(2) จานวนมารดาเสียชีวิตต่อการเกิดไร้ชีพ (คาถามข้อ
23.1.4)
 ไม่มี  มี
(3) จานวนทารกมีชพี ที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาล หรือเกิดโดยไม่ได้รบั การดูแลอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (คาถามข้อ 23.1.5)
 ไม่มี  มี

ตัวชี้วดั ที่ 24 สุขภาวะคนพิการและผู้สูงอายุ

หมู่บ้าน / ชุมชนนี้มคี นพิการที่ยงั ไม่เข้าระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (คาถามข้อที่ 24.1.4)
 ไม่มี  มี
หมู่บ้าน / ชุมชนนี้มีผสู้ งู อายุที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการดูแล
สุขภาพและการคุ้มครองทางสังคม (คาถามข้อที่ 24.2.6)
 ไม่มี  มี
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โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือเกิด
โดยไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนนี้ มี ม ารดาเสี ย ชี วิ ต ต่ อ การ
เกิดมีชีพ หรือมีมารดาเสียชีวิตต่อการเกิดไร้
ชี พ ห รื อ มี ท ารก มี ชี พ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ดใ น
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือเกิด
โดยไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีมารดาเสียชีวิตต่อการเกิด
มีชีพ และมีมารดาเสียชีวิตต่อการเกิดไร้ชพี
และมีทารกมีชีพที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล หรือเกิดโดยไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างถูกต้องตามหลัก
หมู่ บ้ า น /ชุ ม ชนนี้ ไม่ มี ค นพิ ก ารที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า
ระบบประกั น สุ ข ภาพทั่ ว หน้ า และไม่ มี
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขาถึงระบบการดูแล
สุขภาพและการคุ้มครองทางสังคม
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีคนพิการที่ยังไม่เข้าระบบ
ประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือมี ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถเขาถึงระบบการดู แลสุขภาพและ
การคุ้มครองทางสังคม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีคนพิการที่ยังไม่เข้าระบบ
ประกันสุขภาพทั่วหน้า และมี ผู้สูงอายุที่ไม่

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

2

1

3

2

1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 25 อนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

สามารถเขาถึงระบบการดู แลสุขภาพและ
การคุ้มครองทางสังคม
ก. หมู่ บ้ า น / ชุ ม ชนนี้ ครั ว เรื อ นมีการจัด การขยะในครั วเรือน ทั้งข้อ ก. ข. และ ค.ต้องมีครัวเรือนมากกว่า
(คาถามข้อที่ 25.1)
ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทัง้ หมด
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ข้อ ก. ข. และ ค. มีข้อใดข้อหนึ่งทีม่ ีครัวเรือน
...............................ครัวเรือน
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทัง้ หมด
(2) จานวนครัวเรือนที่มีการจัดการขยะในครัวเรือน
ข้อ ก. ข. และ ค. มี 2 ข้อที่มีครัวเรือนน้อย
............................ครัวเรือน
กว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
ข. หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ ครัวเรือนที่มีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
(คาถามข้อที่ 25.2)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน
(2) จานวนครัวเรือนที่มีการจัดการส้วมและสิง่ ปฏิกูล
............................ครัวเรือน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
ค. หมู่ บ้ า น / ชุ ม ชนนี้ ครั ว เรื อ นที่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ถู ก สุ ขลั ก ษณะ
(คาถามข้อที่ 25.3)
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ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 26 ความปลอดภัยในการทางาน

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน
(2) จานวนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ
............................ครัวเรือน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
(1) มีการบาดเจ็บจากการทางานในสถานประกอบการ...........คน
(คาถามข้อ 26.2)
(2) มีการเจ็บป่วยจากการทางานในสถานประกอบการ............คน
(คาถามข้อ 26.3)
(3) มีการเจ็บป่วยจากการทางานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/ผู้รบั งานไปทาทีบ่ ้าน.............คน
(คาถามข้อ 26.4)
(4) มีการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช..............คน
(คาถามข้อ 26.5)
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-ไม่ บ าดเจ็ บ จากการท างานในสถาน
ประกอบการ และไม่เจ็บป่วยจากการทางาน
ในสถานประกอบการ และไม่เจ็บป่วยจาก
การทางานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/ผู้รับงานไปทาที่บ้าน และไม่
เจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
-มี ก ารบาดเจ็ บ จากการท างานในสถาน
ประกอบการ หรือเจ็บป่วยจากการทางานใน
สถานประกอบการหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจากการ
ท างานในกลุ่ ม แรงงานนอกระบบ/กลุ่ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า นหรื อ
เจ็ บ ป่ ว ยจากการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช
อย่างน้อย 1 อย่าง
-มี ก ารบาดเจ็ บ จากการท างานในสถาน
ประกอบการ และเจ็บป่วยจากการทางานใน
สถานประกอบการและเจ็ บ ป่ ว ยจากการ
ท างานในกลุ่ ม แรงงานนอกระบบ/กลุ่ ม

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2

1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 27 การกีฬาและการออกกาลังกาย

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

(1) มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน/ชุมชน (คาถามข้อ 27.1.1)
(2) มีการฝึกสอนกีฬาให้กบั ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
(คาถามข้อ27.1.2)
(3) มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมูบ่ า้ น/ชุมชน (คาถามข้อ27.1.3)
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วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า นและ
เจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านหรือระหว่าง
หมู่ บ้ าน แล ะ มี ก ารฝึ ก ส อน กี ฬ าใ ห้ กั บ
ประชาชนมากกว่า 3 ครัง
มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านหรือระหว่าง
หมู่ บ้ าน แล ะ มี ก ารฝึ ก ส อน กี ฬาใ ห้ กั บ
ประชาชนระหว่าง 1-3 ครัง
มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านหรือระหว่าง
หมู่ บ้ าน แล ะ มี ก ารฝึ ก ส อน กี ฬาใ ห้ กั บ
ประชาชนน้อยกว่า 1 ครัง หรือไม่มีเลย

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2
1

หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)
ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 28 การให้บริการด้านการศึกษา

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนนี้ สามารถเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา
ภายในตาบล ดังต่อไปนี้ หรือไม่
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
(คาถามข้อที่ 28.1.1)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(2) โรงเรียนที่เปิดสอนก่อนระดับประถมศึกษา (โรงเรียน
อนุบาล) (คาถามข้อ 28.1.2)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(3) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา (คาถามข้อ
28.1.3)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(4) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คาถาม
ข้อ 28.1.4)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(5) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(คาถามข้อ 28.1.5)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(6) การศึกษาผู้ใหญ่ (คาถามข้อ 28.1.6)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(7) ที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้าน/ชุมชนที่ (คาถามข้อ
28.1.7)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
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หมู่บ้าน/ชุมชนนี้สามารถเข้าถึงการให้บริการ
ด้ า นการศึ ก ษาภายในต าบล จ านวน 6-9
ข้อ
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้สามารถเข้าถึงการให้บริการ
ด้านการศึกษาภายในตาบล จานวน 5 ข้อ
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้สามารถเข้าถึงการให้บริการ
ด้ า นการศึ ก ษาภายในต าบล จ านวนน้ อ ย
กว่า 5 ข้อ

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



(8) ห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องสมุดวัด ที่ใช้
การได้ (คาถามข้อ 28.1.8)
 เข้าไม่ถึง  เข้าถึง
(9) ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน/ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตาบล
(คาถามข้อ 28.2.2)
ตัวชี้วดั ที่ 29 ความรอบรู้

ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มีความรอบรู้ ในประเด็น ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มีความ
ดังต่อไปนี้
รอบรู้ จานวน 9-12 ข้อ
ข้อที่
ประเด็น
ผลการประเมิน
ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มีความ
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
รอบรู้ จานวน 5-8 ข้อ
1
มีความรู้ในการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เ ชื่อ  ใช่
ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มีความ
ความรู้ สุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ มา (ค าถามข้ อ  ไม่ใช่
รอบรู้ จานวน 0-4 ข้อ
29.1.1)
2

มีความสามารถในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก าร เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
อย่างเหมาะสม (คาถามข้อ 29.1.2)
3
มีความสามารถที่ จ ะแนะน าและบอกต่ อ
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพให้ ค นอื่ น ได้ (ค าถามข้ อ
29.1.3)
ความรอบรูด้ ้านดิจิทลั
4
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(คาถามข้อ 29.2.1)
5
มี ค วามสามารถในการติ ด ตามข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่ า งเหมาะสม (ค าถามข้ อ
29.2.2)
ความรอบรูด้ ้านสื่อ

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
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2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
6

มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อสาธารณะ
ที่หลากหลาย (คาถามข้อ 29.3.1)
7
มีความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ
สื่ อ ที่ ดี แ ละไม่ ดี รวมทั้ ง มี ค วามเข้ า ใจ
จุ ด มุ่ ง หมายการน าเสนอเนื้ อ หาของสื่ อ
(คาถามข้อ 29.3.2)
8
มี ค วามสามารถในการประเมิ น ค่ า และ
เข้ า ใจผลกระทบของสื่ อ (ค าถามข้ อ
29.3.3)
9
มี ค วามสามารถในการใช้ สื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ได้ (คาถามข้อ 29.3.4)
ความรอบรูเ้ รื่องการเงิน
10 มีความสามารถในการค้นหาและเข้ าถึง
แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ได้ (ค าถามข้ อ
29.4.1)
11 มีความรู้และความสามารถในการจัดทา
บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ย วางแผนการใช้
จ่ า ยเงิ น ตามความจ าเป็น และรู้ จั กการ
ออมเงิน (คาถามข้อ 29.4.2)
12 มี ค วามรู้ แ ละมี ก ารสร้ า งความมั่ น คง
ทางการเงิน ด้วยการนาเงินไปลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้(คาถามข้อ 29.4.3)

ตัวชี้วดั ที่ 30 การได้รับการฝึกอบรมด้านต่าง
ๆ

ด้านอาชีพ (คาถามข้อ 30.1.1)

2

ด้านการศึกษา (คาถามข้อ 30.1.2)

3



 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

คนในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ได้รบั การฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ หรือไม่
1

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

 ได้
 ไม่ได้
 ได้
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หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ได้รับการฝึกอบรม ครบทั้ง
3 ด้าน
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ได้รับการฝึกอบรมด้านใด
ด้านหนึ่ง

2

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อคาถาม
3

ตัวชี้วดั ที่ 31 โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา
ของคนพิการ

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั
 ไม่ได้
 ได้
 ไม่ได้

ด้านสุขภาวะ (คาถามข้อ 30.1.3)

จานวนคนพิการในหมูบ่ ้าน/ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้ที่ได้รับ
การศึกษา
(1) จานวนคนพิการในหมูบ่ ้าน/ชุมชน ที่ช่วยเหลือตนเองได้
.............................คน (คาถามข้อ 31.1.1)
(2) จานวนคนพิการในหมูบ่ ้าน/ชุมชน ที่ช่วยเหลือตนเองได้
และรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1-ม.3) (คาถามข้อ
31.2.1)............................คน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
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ค่าคะแนน

หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่ได้รับการฝึกอบรมทั้ง 3
ด้าน

1

คนพิการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้และรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1-ม.
3) มากกว่าร้อยละ 97 ขึ้นไป
คนพิการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้และรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1-ม.
3) ร้อยละ 80-97 ขึ้นไป
คนพิการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้และรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1-ม.
3) น้อยกว่าร้อยละ 80

3
2

1

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)



หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 32 การรวมกลุ่มของประชาชน

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
การรวมกลุ่มของประชาชน ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ดังนี้
ข้อที่
1
2
3
4

5

6

7

ประเด็น
กลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน / ชุมชน (คาถามข้อ 32.1.1)
กลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
สาหรับการมีที่อยู่อาศัย เพื่อลดจานวนผู้
ไร้บ้าน/ไร้ที่พึ่ง(คาถามข้อ 32.1.2)
กลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การปกป้ อ งมรดกทาง
วั ฒ นธรรมและกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม
(คาถามข้อ 32.1.3)
กลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การปกป้ อ งภั ย พิ บั ติ จ าก
ธรรมชาติ (เช่น ตัด ไม้ท าลายป่า ไฟป่า
ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ฯลฯ) (ค าถามข้ อ
32.1.4)
กลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การก าจั ด มลภาวะทาง
สิ่ ง แวดล้ อ ม (ทางน้ า ทางอากาศ ทาง
เสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (คาถาม
ข้อ 32.1.5)
กลุ่มเกี่ยวกับการทากิจกรรมด้านพลังงาน
เช่ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พลั ง งาน
ทดแทน เทคโนโลยี พ ลั ง งาน เป็ น ต้ น
(คาถามข้อ 32.1.6)
กลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ของหมู่ บ้า น /
กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต กลุ่มสตรี สหกรณ์การเกษตร กลุ่ ม

ผลการประเมิน
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
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หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีการรวมกลุ่มมากกว่า 6
กลุ่มขึ้นไป
หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีการรวมกลุ่ม ระหว่าง 3-5 กลุ่ม
หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีการรวมกลุ่ม น้อยกว่า
3 กลุ่ม

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อคาถาม

8
9

ตัวชี้วดั ที่ 33 การมีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวชี้วดั ที่ 34 ความปลอดภัยของหมู่บา้ น /
ชุมชน

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

อาชี พ หรื อ กองทุ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ฯลฯ
(คาถามข้อ 32.1.7)
กลุ่มเกี่ยวกับการทากิจกรรมชุมชนในพืน้ ที่
(เช่น ปลูกต้นไม้ ทาความสะอาดสถานที่
สาธารณะ ฯลฯ) (คาถามข้อ 32.1.8)
กลุ่มอื่น ๆ ระบุ..........................................
(คาถามข้อ 32.1.9)

2

3



 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ครัวเรือนที่มสี มาชิกเคยร่วมทากิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน
(คาถามข้อ 33.1)
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน
(2) จานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกเคยร่วมทากิจกรรมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน...............................ครัวเรือน
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีความปลอดภัยในประเด็น
ดังต่อไปนี้
ข้อที่
1

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

ประเด็น
ไม่มีจดุ ที่เป็นซอยลึก ซอกหลืบ เป็นที่
เปลี่ยว ไฟฟ้าส่องไม่ถึง (คาถามข้อ
34.2.1)
ไม่มีคดีอาชญากรรมที่เกิดจากความ
ขัดแย้งทางความคิด ทรัพย์สิน ชู้สาว
หรือข่มขืนกระทาชาเรา (คาถามข้อ
34.2.2)

ผลการประเมิน
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
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ครัวเรือนที่มสี มาชิกเคยร่วมทากิจกรรมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่าร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือนที่มสี มาชิกเคยร่วมทากิจกรรมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างร้อยละ 70-95 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือนที่มสี มาชิกเคยร่วมทากิจกรรมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีความปลอดภัยในทุกข้อ
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีความปลอดภัย ระหว่าง
6-9 ข้อ
หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีความปลอดภัย น้อยกว่า
6 ข้อ

2
1
3
2
1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

ข้อคาถาม
3
4
5
6
7
8
9

ตัวชี้วดั ที่ 35 ศาสนสถาน ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชน
และภูมิปัญญาชุมชน

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ไม่มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (คาถาม
ข้อ 34.2.3)
ไม่ มี ค นตกเป็ น เหยื่ อ ความรุ น แรงทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ (คาถามข้อ
34.2.4)
ไม่มีคนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (คาถาม
ข้อ 34.2.5)
ไม่มีคนถูกลักพาตัว (คาถามข้อ 34.2.6)

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
ไม่มีคนถูกฆ่าตาย (คาถามข้อ 34.2.7)
 ใช่
 ไม่ใช่
ไม่มีคนถูกทาร้ายร่างกาย (คาถามข้อ
 ใช่
34.2.8)
 ไม่ใช่
ไม่มีคนถูกกระทาอนาจาร ข่มขืนหรือ
 ใช่
กระทาชาเรา แต่ไม่ถึงกับชีวิต (คาถามข้อ  ไม่ใช่
34.2.9)

(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
(2) คนในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน ได้รับการเรียนรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั้งในและ
นอกหมู่บ้าน/ ชุมชน.................ครัวเรือน (คาถามข้อ
35.3.3)
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)
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ครัวเรือนทีม่ ีการเรียนรู้จากศูนย์การ
เรียนรู้ชมุ ชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน
-มากกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
-ระหว่างร้อยละ 5-10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
-น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือน
ทั้งหมด


3
2
1

ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 36 การได้รับความคุ้มครองทาง
สังคม

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้รบั การดูแล
จานวน.......................คน (คาถามข้อ 36.12)
(2) คนพิการที่ไม่ได้รับการดูแล จานวน.......................คน
(คาถามข้อ 36.10)
(3) เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเร่ร่อน ที่ไม่ได้รบั
การดูแล จานวน.......................คน (คาถามข้อ36.2 +
36.3 )
(4) ในหมู่บ้านนี้มผี ู้สงู อายุ 60 ปีขึ้นไป
จานวน........................คน (คาถามข้อ 36.12)
(5) ในหมู่บ้านนี้มคี นพิการทั้งหมด
จานวน ........................คน (คาถามข้อ 24.1.1)
(6) ในหมู่บ้านนี้มเี ด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเร่ร่อน
จานวน.........................คน (คาถามข้อ36.2 + 36.3 )
วิธีคานวณ
[(1)+(2)+(3)] x 100
=
ร้อยละ =
.......................
[(4)+(5)+(6)]
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จานวนผู้มอี ายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ เด็ก
กาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเร่รอ่ น ที่
ไม่ได้รบั การดูแล
-น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป คนพิการ เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง
และเด็กเร่ร่อน
-ระหว่างร้อยละ 5-10 ของผู้มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป คนพิการ เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิง้
และเด็กเร่ร่อน
-มากกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป คนพิการ เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง
และเด็กเร่ร่อน

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2
1

หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชี้วัด)
ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 37 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วดั ที่ 38 คุณภาพดิน

ตัวชีว้ ดั ที่ 39 คุณภาพน้า

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
จานวนครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ ที่แวดล้อม
(1) จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
...............................ครัวเรือน (คาถามข้อ 1.1)
(2) จานวนครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ ที่แวดล้อม.................ครัวเรือน
(คาถามข้อ 37.3.2)
วิธีคานวณ
(2) x 100
=
ร้อยละ =
.......................
(1)

จานวนครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ ที่แวดล้อม น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนทังหมด
จานวนครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ ที่แวดล้อม
ระหว่างร้อยละ 5-10 ของครัวเรือน
ทังหมด
จานวนครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ ที่แวดล้อม
มากกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือนทังหมด

ที่ดินส่วนใหญ่ของหมูบ่ ้าน/ชุมชน มีคุณภาพดังนี้ (คาถามข้อ
38.1)
 ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน
 มีปัญหาเรื่องดินตืน้ หน้าดินถูกชะล้าง หรือดินจืด
 มีปัญหาเรื่องดินมีกรวดทราย ดินดาน ดินเค็ม หรือดิน
เปรี้ยว

ข้อนี้ให้พิจารณาก่อนว่าหมู่บา้ นมีปัญหา
เรื่องดินมีกรวดทราย ดินดาน ดินเค็ม
หรือดินเปรี้ยว หรือไม่ ถ้ามี แม้เพียงข้อ
เดียว ให้ถอื ว่าได้ 1 คะแนน
ไม่มีปญ
ั หาเรื่องคุณภาพดิน
มีปัญหาเรื่องดินตืน้ หน้าดินถูกชะล้าง หรือ
ดินจืด
มีปัญหาเรื่องดินมีกรวดทราย ดินดาน ดิน
เค็ม หรือดินเปรี้ยว
ในบริเวณหมู่บ้านมีแหล่งน้าผิวดินที่มี
คุณภาพเหมาะสมดีมากกว่าร้อยละ 80

(1) ในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีจานวนแหล่งน้าผิวดินทัง้ หมด
จานวน................แห่ง (คาถามข้อ 39.1.1)
90

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2

1


3
2
1
3



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(2) แหล่งน้าผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมดี จานวน
...................แห่ง(คาถามข้อ 39.1.1(1))
(3) แหล่งน้าผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมพอใช้ จานวน
.................แห่ง(คาถามข้อ 39.1.1(2))

หรือ
แหล่งน้าผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพไม่เหมาะสม จานวน...................แห่ง
(คาถามข้อ 39.1.1(3))

ของแหล่งน้าผิวดินทั้งหมด และไม่มีแหล่ง
น้าผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพไม่เหมาะสม
ในบริเวณหมู่บ้านมีแหล่งน้าผิวดินที่มี
คุณภาพเหมาะสมดีระหว่างร้อยละ 60-80
ของแหล่งน้าผิวดินทั้งหมด หรือมีแหล่งน้า
ผิวดินทีม่ ีคุณภาพเหมาะสมพอใช้มากกว่า
ร้อยละ 90 ของแหล่งน้าผิวดินทัง้ หมด
และไม่มีแหล่งน้าผิวดินที่มคี ุณภาพไม่
เหมาะสม
ในบริเวณหมู่บ้านมีแหล่งน้าผิวดินที่มี
คุณภาพเหมาะสมดีน้อยกว่าร้อยละ 60
ของแหล่งน้าผิวดินทั้งหมด หรือมีแหล่งน้า
ผิวดินทีม่ ีคุณภาพเหมาะสมพอใช้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของแหล่งน้าผิวดินทัง้ หมด
หรือมีแหล่งน้าผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพไม่เหมาะสม

(1) การจัดการขยะมูลฝอย (คาถามข้อ 40.1.1)
 มีปัญหาขยะมูลฝอย
 ไม่มีปัญหา
หากมีปัญหามีการจัดการหรือไม่ (คาถามข้อ
40.1.2)
 ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอย  มีการจัดการฯ
หากมีการจัดการ สามารถจัดการได้ถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ (คาถามข้อ 40.1.4)

-ในบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหาขยะ
มูลฝอย ของเสียอันตราย และน้าเสีย
หรือมีปัญหาแต่มีการจัดการและบาบัดได้
ถูกสุขลักษณะ
-ในบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหาขยะ
มูลฝอย ของเสียอันตราย และน้าเสีย และ
มีการจัดการและบาบัดแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ

วิธีคานวณแบบที่ 1
ร้อยละ =
วิธีคานวณแบบที่ 2
ร้อยละ =

ตัวชี้วดั ที่ 40 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

(2) x 100
(1)
(3) x 100
(1)

=

=

.......................

.......................
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ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

2

1

3

2



ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 41 การจัดการมลพิษ

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
 ไม่ถูกสุขลักษณะ
 ถูก
สุขลักษณะ
(2) การจัดการขยะของเสียอันตราย (คาถามข้อ 40.2.1)
 มีปัญหาขยะของเสียอันตราย ไม่มีปัญหา
หากมีปัญหามีการจัดการหรือไม่ (คาถามข้อ
40.2.2)
 ไม่มีการจัดการขยะของเสียอันตราย
 มีการจัดการฯ
หากมีการจัดการ สามารถจัดการได้ถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ (คาถามข้อ 40.2.3)
 ไม่ถูกสุขลักษณะ
 ถูกสุขลักษณะ
(3) การบาบัดน้าเสีย (คาถามข้อ 40.3.1)
 มีปัญหาน้าเสีย
 ไม่มีปัญหา
หากมีปัญหามีการบาบัดหรือไม่ (คาถามข้อ 40.3.4)
 ไม่มีการบาบัดน้าเสีย
 มีการบาบัด
หากมีการบาบัด สามารถบาบัดได้ถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ (คาถามข้อ 40.3.5)
 ไม่ถูกสุขลักษณะ
 ถูกสุขลักษณะ
กรณีที่หมู่บ้าน / ชุมชนมีปัญหามลพิษทางอากาศ มีหน่วยงานที่
ร่วมจัดการแก้ไขปัญหา (คาถามข้อ 41.1.3)
 มี
 ไม่มี
กรณีที่หมู่บ้าน / ชุมชนมีปัญหามลพิษทางเสียง มีหน่วยงานที่ร่วม
จัดการแก้ไขปัญหา (คาถามข้อ 41.2.3)
 มี
 ไม่มี
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ค่าคะแนน

-ในบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหาขยะมูล
ฝอย ของเสียอันตราย และน้าเสีย และไม่มี
การจัดการและบาบัด

1

กรณีที่หมู่บ้าน / ชุมชนมีปัญหามลพิษทาง
อากาศ และ/หรือ ปัญหามลพิษทางเสียง มี
หน่ ว ยงานมากกว่ า หนึ่ ง หน่ ว ยงานที่ ร่ ว ม
จัดการแก้ไขปัญหา
กรณีที่หมู่บ้าน / ชุมชนมีปัญหามลพิษทาง
อากาศ และ/หรือ ปัญหามลพิษทางเสียง มี

3

2

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

หมายเหตุ : กรณีที่หมูบ่ ้าน / ชุมชนไม่มีมีปัญหามลพิษทางอากาศ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ร่ ว มจั ด การ
และปัญหามลพิษทางเสียง จะไม่มกี ารคานวณเกณฑ์การชี้วัดข้อนี้ แก้ไขปัญหา
กรณีที่หมู่บ้าน / ชุมชนมีปัญหามลพิษทาง
อากาศ และ/หรือ ปัญหามลพิษทางเสียง ไม่
มีหน่วยงานที่ร่วมจัดการแก้ไขปัญหา
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ค่าคะแนน

1

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วัด)
ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 42 ความปลอดภัยจากยาเสพติด

ตัวชี้วดั ที่ 43 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม
(1) การใช้ยาเสพติดของหมูบ่ ้าน (คาถามข้อ 42.1)
 มีการใช้ยาเสพติด
 ไม่มี
(2) การดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
รอบปีทผี่ ่านมาของหมูบ่ ้าน (คาถามข้อ 42.5)
 ไม่มีการดาเนินกิจกรรมการป้องกัน  มี

(1) หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีระบบการเตือนภัย หรือไม่ (คาถามข้อ
43.4)
 ไม่มี
 มี
(2) ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการดาเนินกิจกรรมด้าน
การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัตหิ รือไม่ (คาถามข้อ 43.6)
 ไม่มี
 มี
(3) หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการฝึกซ้อมอพยพประชาชน (หนีภัย)
หรือไม่ (คาถามข้อ 43.8)
 ไม่มี
 มี
(4) หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีศนู ย์อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือไม่
(คาถามข้อ 43.9)
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หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีการใช้ยาเสพติด และมี
การดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีการใช้ยาเสพติด และไม่
มีการดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
หรือ หมูบ่ ้าน/ชุมชนมีการใช้ยาเสพติด แต่
มีการดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
หมู่บ้าน/ชุมชนมีการใช้ยาเสพติด และไม่มี
การดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
มีเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตทิ ุกข้อ
มีเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต2ิ ข้อ
ไม่มีเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเลย

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2

1
3
2
1



ลาดับ

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การวิเคราะห์
เกณฑ์ชี้วดั

ข้อคาถาม

 ไม่มี
 มี
ตัวชี้วดั ที่ 44 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงใน (1) มีการเล่นการพนันในหมูบ่ ้าน (คาถามข้อ 44.1.1)
ชุมชน
 มี
 ไม่มี
(2) มีปัญหาเด็กวัยรุน่ ตีกนั ในหมูบ่ า้ น (คาถามข้อ 44.2.1)
 มี
 ไม่มี
(3) มีปัญหาเด็กติดเกมส์จนทาให้เกิดปัญหาในครอบครัวหรือ
ชุมชน (คาถามข้อ 44.3.2)
 มี
 ไม่มี
(4) มีปัญหาเด็กแว้นจนทาให้เกิดปัญหาในครอบครัว หรือชุมชน
(คาถามข้อ 44.3.3)
 มี
 ไม่มี
(5) ในหมูบ่ ้าน/ชุมชน มีการบาดเจ็บ/ทาร้ายร่างกาย/ทะเลาะ
วิวาทอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา (คาถามข้อ 44.3.4)
 มี
 ไม่มี
(6) หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คาถาม
ข้อ 44.4.1)
 มี
 ไม่มี
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ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มกี ารเล่นการพนัน ไม่มี
ปัญหาเด็กวัยรุน่ ตีกนั ไม่มีปัญหาเด็กติด
เกมส์ ไม่มปี ัญหาเด็กแว้น ไม่มกี ารบาดเจ็บ/
ทาร้ายร่างกาย/ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจาก
การดื่มสุรา และไม่มีอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเล่นการพนัน ปัญหา
เด็กวัยรุน่ ตีกนั ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหา
เด็กแว้น มีการบาดเจ็บ/ทาร้ายร่างกาย/
ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดืม่ สุรา
และมีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเล่นการพนัน ปัญหา
เด็กวัยรุน่ ตีกนั ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหา
เด็กแว้น มีการบาดเจ็บ/ทาร้ายร่างกาย/
ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดืม่ สุรา
และมีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่าหนึ่งอย่าง

ค่าคะแนน

ผลการ
วิเคราะห์
(คะแนนที่ได้)

3



2

1

ภาคผนวก
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(ร่าง)แบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2565

หมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เขตการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตาบล..............................
 เทศบาลตาบล.................................................
 เทศบาลเมือง..................................................
 เทศบาลนคร....................................................

ดาเนินการจัดเก็บ วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.2565
บันทึกข้อมูลเสร็จ วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.2565
รับรองข้อมูลระดับหมู่บ้าน วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.2565
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(ร่าง)แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2565-2569
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประกอบด้วย 7 หมวด 44 ตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน / ชุมชน
คาอธิบาย
1. จานวนครัวเรือนทีม่ ีคนอาศัยอยู่จริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน โดยให้นบั ทีพ่ ักอาศัย ดังต่อไปนี้ให้เป็น 1 ครัวเรือน
- บ้านที่มีเลขทีบ่ ้าน
- บ้านที่ไม่มีเลขทีบ่ ้าน แต่มีการก่อสร้างที่มีลกั ษณะถาวร
- ห้องแถว
- เรือนแพถาวร
- ที่พกั อาศัยอืน่ ๆ ที่มีคนอาศัยอยู่จริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ข้อมูลด้านประชากร ดังนี้
- จานวน / เพศ / อายุแยก 0 – 2 ปี / 3 – 5 ปี / 6 – 14 ปี / 15 – 17 ปี / 18 – 59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
1. ข้อมูลด้านประชากร
1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนทัง้ หมด
1.2 จานวนประชากรไทยที่อาศัยอยู่จริงมีทั้งหมด
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2.1 จานวนประชากรไทยที่อายุ 0 – 2 ปี
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2.2 จานวนประชากรไทยที่อายุ 3 – 5 ปี
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2.3 จานวนประชากรไทยที่อายุ 6 – 14 ปี
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2.4 จานวนประชากรไทยที่อายุ 15 – 17 ปี
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2.5 จานวนประชากรไทยที่อายุ 18 – 59 ปี
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2.6 จานวนประชากรไทยที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
1) เพศชาย
2) เพศหญิง

จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
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 ครัวเรือน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ่ ้าน (กชช. 2ค)
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 ถนน
คาอธิบาย
1. ถนนเส้นทางหลักของหมู่บ้าน หมายถึง ถนนสายที่อยู่เฉพาะภายในเขตพื้นที่ของหมู่บ้า น ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นประจามากที่สุด (เส้นทางหลักเส้นเดียวเท่านั้น)
2. ใช้การได้ดี หมายถึง ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
3. อาเภอหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุด หมายถึง อาเภอหรือชุมชนที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ส่วนมากไป ซื้อ-ขายของกินของใช้ และ
ติดต่อราชการ ซึ่งรวมทั้งอาเภอหรือชุมชนที่หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองด้วย
คาถาม
1.1 ถนนเส้นทางหลักและสะพานในเขตหมู่บา้ น/ชุมชน
1.1.1 ถนนเส้นทางหลักในเขตหมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้แยกเป็นถนนชนิด
1) ลาดยางหรือคอนกรีต
2) ลูกรังหรือหินคลุก
3) ทางดิน
1.1.2 สะพานในเขตหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ แยกเป็นสะพานชนิด
1) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
2) สะพานไม้
3) สะพานเหล็ก
1.2 ถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้าน/ชุมชนใช้การได้ดี หรือไม่

1.3 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีถนนตลอดเส้นทางไปยังอาเภอหรือชุมชน
ที่ใกล้ที่สุดที่คนในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้ส่วนมาก ไปซื้อ-ขายของกิน
ของใช้ได้
1.3.1 กรณีที่ไม่มีถนนคนในหมู่บ้าน/ชุมชนนีส้ ่วนมากใช้วิธกี ารใด
1) รถจักรยานยนต์
2) รถจักรยาน
3) ทางเดินเท้า
4) เรือ
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ตัวเลือก/คาตอบ
ยาว
กว้าง
ยาว
กว้าง
ยาว
กว้าง

 ก.ม
 ม.
 ก.ม
 ม.
 ก.ม
 ม.

 ม.
 ซม.
 ม.
 ซม.
 ม.
 ซม.

จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง

ตอบ 1 ไม่ดีตลอดทั้งปี
ตอบ 2 พอใช้ได้
ตอบ 3 ดีเฉพาะในฤดูแล้ง
ตอบ 4 พอใช้ได้ตลอดทั้งปี
ตอบ 5 ใช้การได้ดีตลอดทัง้ ปี

ตอบ 0 ไม่มี (ไปตอบข้อ 1.3.1)
ตอบ 1 มี (ไปตอบข้อ 1.3.2)
ใช้เวลานาน  นาที
ใช้เวลานาน  นาที
ใช้เวลานาน  นาที
ใช้เวลานาน  นาที

คาถาม
5) รถไฟ
6) อื่น ๆ ระบุ..............................................
1.3.2 กรณีที่ มีถนน ถนนมีระยะทางยาวเท่าไหร่แยกเป็นชนิด
ถนน ได้ดังนี้
1) ลาดยางหรือคอนกรีต
2) ลูกรังหรือหินคลุก
3) ทางดิน
1.3.3 ใช้เวลาเดินทางไปยังอาเภอหรือชุมชนดังกล่าวเพียงเที่ยว
เดียว (ไม่นบั เทีย่ วกลับ) ด้วยพาหนะทีน่ ิยมกัน
1.4 พาหนะในหมู่บา้ น/ชุมชน
1.4.1 มีรถรับจ้าง เช่น รถยนต์ รถสองแถว รถเมล์ รถมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง เป็นต้น วิ่งจากหมู่บ้าน/ชุมชน ถึงอาเภอหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุด
หรือไม่
1.4.2 ในฤดูฝน มีรถรับจ้างวิง่ บริการให้ลักษณะใด

1.4.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพาหนะอะไรบ้าง ต่อไปนี้
1) รถปิคอัพ,รถเก๋งส่วนบุคคล
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
2) รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์)
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
3) รถจักรยาน
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
4) รถอีแต๋น/รถดัดแปลงอืน่ ๆ ที่ใช้ในการเกษตร
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
5) รถไถนาเดินตามที่ใช้ในการเกษตร
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
6) รถไถนาขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเกษตร
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
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ตัวเลือก/คาตอบ
ใช้เวลานาน  นาที
ใช้เวลานาน  นาที
ยาว ก.ม.ม.
ยาว ก.ม.ม.
ยาว ก.ม.ม.
ใช้เวลา  นาที


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 1.4.3)
มี
ไม่มีบริการในฤดูฝน
มีบริการแต่ไม่สม่าเสมอ
มีบริการอย่างสม่าเสมอ

 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน

คาถาม
7) รถบรรทุก (6 ล้อ, 10 ล้อ)
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
8) รถรับจ้าง (สองแถว, สามล้อเครื่อง, สามล้อถีบ, รถ
โดยสาร, วินมอเตอร์ไซค์)
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ
9) เรือ (เรือยนต์, เรือพาย ฯลฯ)
จานวนครัวเรือนที่มีรถชนิดนี้
จานวนรถ

101

ตัวเลือก/คาตอบ
 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน
 ครัวเรือน
 คัน

ตัวชี้วดั ที่ 2 น้าดื่ม
คาอธิบาย
1. น้าสะอาด หมายถึง น้าฝน น้าประปา และน้าบาดาล ทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานน้าสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) หรือกรมอนามัยทีส่ าธารณสุขตาบล ตรวจสอบแล้วว่าใช้ดมื่ ได้ ถ้าเป็นน้าจากแหล่งธรรมชาติต้องผ่านการต้มหรือ
แกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีนจึงจะจัดว่าเป็นน้าสะอาด หรือน้าที่ผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้าบรรจุขวด ที่มี
เครื่องหมาย อย.
2. เกณฑ์วัดความเพียงพอของน้าดื่มและบริโภคตลอดปี หมายถึง ปริมาณน้า 5 ลิตรต่อคนต่อวัน (ใช้ดื่ม 2 ลิตร และอื่น ๆ
อีกจานวน 3 ลิตร ได้แก่ ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปากและแปรงฟัน เป็นต้น)
คาถาม
2.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปี
2.2 ในกรณีที่ครัวเรือนขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับดืม่ และบริโภค
ครัวเรือนส่วนมากใช้น้าจากแหล่งใด

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

ตอบ 5
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บ่อน้าตืน้
บ่อน้าบาดาล / น้าใต้ดิน
แหล่งน้าผิวดิน
ซื้อ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
เฉลีย่ วันละ  บาท/
ครัวเรือน
อื่น ๆ ระบุ..............................................

ตัวชี้วดั ที่ 3 น้าใช้
คาอธิบาย
1. น้าใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในครัวเรือน สาหรับซักล้างและอาบ
2. เกณฑ์วัดความเพียงพอของน้าใช้ตลอดปี หมายถึง ปริมาณน้าที่ใช้ 45 ลิตรต่อคนต่อวัน (หรือประมาณ 2 ปีบ๊ ต่อคนต่อ
วัน)
3. บ่อบาดาล/น้าใต้ดนิ ให้รวมถึง บ่อตอก และบ่อเจาะ ด้วย
4. บ่อน้าตื้น หมายถึง บ่อที่ใส่ปลอกซีเมนต์ ไม้ คอนกรีต หรือบ่อดินถาวรที่ใช้ประจา
5. น้าประปา หมายถึง น้าทีส่ ่งไปตามท่อให้บริการแจกจ่ายไปถึงครัวเรือนในหมูบ่ ้าน เช่น ประปาภูมภิ าค ประปาชนบท
ประปาหมูบ่ ้าน หรือประปาภูเขา เป็นต้น
คาถาม
3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่มีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
3.2 บ่อน้าตื้น (ใส่ปลอกซีเมนต์, ไม้, คอนกรีต, บ่อดิน)
1) บ่อขุดส่วนตัว
2) บ่อขุดสาธารณะ
3.3 บ่อบาดาล/ น้าใต้ดิน (บ่อตอก, บ่อเจาะ)
1) บ่อขุดส่วนตัว

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ครัวเรือน
จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ
จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ
จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ
จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ

2) บ่อขุดสาธารณะ
3.4 น้าผิวดิน
1) แม่น้า

จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ
จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ
จานวน
 บ่อ
มีน้าใช้ตลอดปี  บ่อ
จานวน
 บ่อ
โปรดระบุ……………………………………………

2) ลาคลอง
3) หนอง/ บึง
4) แหล่งน้าอื่น ๆ
3.5 น้าประปา
1) หมู่บ้านนี้มนี ้าประปาใช้ หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1
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ไม่มี
มี โปรดระบุ............................................
จานวน  แห่ง
ใช้การได้  แห่ง

คาถาม
2) ในกรณีทไี่ ม่มีระบบน้าประปาใช้ของหมูบ่ ้าน มีการใช้ 
ตอบ 1
น้าจากแหล่งใด
ตอบ 2

ตัวเลือก/คาตอบ
จากหมู่บ้านอื่น
ชื่อหมู่บ้าน..............................................
จากแหล่งน้าตามธรรมชาติ
โปรดระบุ...............................................
โปรดระบุ................................................

ตอบ 3
3) ในกรณีที่มีระบบน้าประปาใช้ มีการผลิตมาจากแหล่ง 
ตอบ 1 แหล่งน้าผิวดิน
ใด
ตอบ 2 บ่อบาดาล
ตอบ 3 โปรดระบุ................................................
2) หน่วยงานที่ให้บริการน้าประปา

(1) การประปานครหลวง
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

(2) การประปาส่วนภูมภิ าค
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

(3) ประปาหมู่บ้าน/ ชุมชน/ อปท.
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุแหล่งผลิตพลังงาน 
ตอบ 1 พลังงานไฟฟ้า
ตอบ 2 พลังงานแสงอาทิตย์
ตอบ 3 พลังงานไฟฟ้าร่วม
(ไฟฟ้า+แสงอาทิตย์)

(4) แหล่งอืน่ ๆ อาทิ โรงเรียน วัด หมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

3) หน่วยงานที่ให้บริการน้าประปา ตามข้อ 2) มีการ
ตอบ 0 ไม่มี
บารุงรักษาระบบน้าประปาหรือไม่
ตอบ 1 มี

4) หน่วยงานที่ให้บริการน้าประปา ตามข้อ 2) มีมาตรการ
ตอบ 0 ไม่มี
ปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนี้หรือไม่
ตอบ 1 มี
(1) กระบวนการบาบัดน้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
จานวนเฉลี่ย  ครัง้ ต่อปี
(2) ปล่อยให้มกี ารทิ้งสารเคมี
จานวนเฉลี่ย  ครัง้ ต่อปี
(3) กาจัดขยะ / ของเสีย
จานวนเฉลี่ย  ครัง้ ต่อปี
(4) อื่น ๆ ระบุ............................
จานวนเฉลี่ย  ครัง้ ต่อปี
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คาถาม
5) ครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ไม่เพียงพอตลอดปี

จานวน

ตัวเลือก/คาตอบ
 ครัวเรือน

6) หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีกิจกรรมปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่ 
ตอบ 0 ไม่มี
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้าอุปโภคบริโภคหรือไม่
ตอบ 1 มี โปรดระบุแหล่งน้า 
ตอบ 1 ภูเขา
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 2 ป่าไม้
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 3 พื้นที่ชุ่มน้า
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 4 แม่น้า
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 5 ชั้นหินอุ้มน้า
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 6 ทะเลสาบ
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 7 แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
ตอบ 8 อื่น ๆ ระบุ...............................
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อปี
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ตัวชี้วดั ที่ 4 น้าเพื่อการเกษตร
คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ
4.1 น้าจากแหล่งน้าในหมู่บ้านและชุมชนนี้ใช้สาหรับการเพาะปลูก 
ตอบ 1 ไม่เพียงพอ โปรดระบุ
เพียงพอหรือไม่
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ไร่
ตอบ 2 เพียงพอเฉพาะฤดูฝน
ตอบ 3 เพียงพอตลอดปี
ตอบ 4 ไม่มีแหล่งน้าสาหรับเพาะปลูก
ตอบ 5 ไม่ได้ใช้แหล่งน้าสาหรับการเพาะปลูก
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ตัวชีว้ ดั ที่ 5 ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
คาอธิบาย
1. ระยะทางที่มีเศษของกิโลเมตร ให้ปัดทิง้ แต่ถ้าระยะทางไม่ถึง 1 กิโลเมตร ให้ตอบ 1 กิโลเมตร
2. พลังงานแสงอาทิตย์ /โซลาร์โฮม หมายถึง พลังงานที่ได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
3. พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่ได้จากพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ
4. ไมโครกริด หมายถึง การใช้ระบบสารสนเทศ ประมวลผล วิเคราะห์ และสั่งการให้เกิดการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติภายใต้ชื่อโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด
5. จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด ในข้อ 5.1.1.2 เมื่อรวมจานวนครัวเรือนจาก ใน
วงเล็บที่ 1) และ 2) จะต้องเท่ากับจานวนครัวเรือนทัง้ หมดของหมูบ่ ้าน/ชุมชน ในข้อ 1.1 หน้า 1
6. มีไฟฟ้าใช้ ในข้อ 5.1 หมายถึง การมีไฟฟ้าของรัฐ และ/หรือ ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของรัฐ
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

5.1 ไฟฟ้า
5.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่
(กรณีที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งให้ถือว่า มี)


ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 5.1.1.1)
ตอบ 1 มี (ข้ามไปตอบข้อ 5.1.1.2)
เป็นระยะทาง  ก.ม. (ข้ามไปตอบข้อ 5.1.2)

5.1.1.1 กรณีที่ ไม่มีไฟฟ้า หมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้อยู่ห่างจาก
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีไฟฟ้าใช้ใกล้ทสี่ ดุ
5.1.1.2 กรณีที่ มีไฟฟ้า หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก 
ตอบ 0 ไม่ครบทุกครัวเรือน
ครัวเรือนหรือไม่
ตอบ 1 ครบทุกครัวเรือน
1) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด
จานวน  ครัวเรือน
(1) ใช้ไฟฟ้าของรัฐ
จานวน  ครัวเรือน
(2) ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของรัฐ (เช่น เครื่องปัน่ จานวน  ครัวเรือน
ไฟพลังงานเชื้อเพลิงดีเซล/พลังงานทดแทนจากชีวมวล/พลังงาน
แสงอาทิตย์/โซล่าร์โฮม/ไมโครกริด ฯลฯ)
จานวน  ครัวเรือน
2) ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทงั้ หมด
5.1.2 กรณีที่ ไม่มีไฟฟ้าของรัฐใช้ หมู่บ้าน/ชุมชนนีใ้ ช้ไฟฟ้าจาก 
ตอบ 0 ไม่ใช้
พลังงานทดแทนหรือไม่
ตอบ 1 ใช้ โปรดระบุ 
ตอบ 1 ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/
โซล่าร์โฮม/ไมโครกริด
จานวน  ครัวเรือน
ตอบ 2 ใช้ไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
จานวน  ครัวเรือน
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 3 ใช้พลังงานอืน่ ๆ เช่น ลม น้า
จานวน  ครัวเรือน

5.2 เชื้อเพลิงในการหุงต้ม
5.2.1 ครัวเรือนส่วนมาก ใช้เชื้อเพลิงใดในการหุงต้ม


ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
5.2.2 กรณีที่ใช้ถ่านคนส่วนมากในหมู่บ้าน/ชุมชน ซื้อหรือทาใช้ 
ตอบ 1
เอง
ตอบ 2
5.2.3 กรณีที่ใช้ฟืน คนส่วนมากในหมู่บ้าน/ชุมชน ซื้อหรือทาใช้ 
ตอบ 1
เอง
ตอบ 2
5.2.4 กรณีที่ใช้แกลบ คนส่วนมากในหมูบ่ ้าน/ชุมชน ซื้อหรือทา 
ตอบ 1
ใช้เอง
ตอบ 2

5.2.5 กรณีที่ใช้ ก๊าซชีวภาพ คนส่วนมากในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 1
ทาใช้ในระดับใด
ตอบ 2
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ก๊าซบรรจุถงั หรือไฟฟ้า
ถ่าน,ฟืน,แกลบ
ก๊าซชีวภาพ
ซื้อ
ทาใช้เอง
ซื้อ
ทาใช้เอง
ซื้อ
ทาใช้เอง
ระดับครัวเรือน
ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน

ตัวชี้วดั ที่ 6 การมีทดี่ ินทากิน
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

6.1 การมีที่ดินทากิน
6.1.1 ครัวเรือนมีที่ดนิ ทากินเป็นของตนเองและไม่ต้องเช่า
6.1.2 ครัวเรือนมีที่ดนิ ทากินเป็นของตนเองแต่ต้องเช่าเพิ่ม
บางส่วน
6.1.3 ครัวเรือนไม่มีที่ดนิ ทากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดนิ
ทั้งหมด
6.1.4 ครัวเรือนที่ต้องเช่าที่ดนิ ทากิน ส่วนมากเช่าที่ดินจากใคร

จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 1 พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ
ตอบ 2 คนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 3 คนนอกหมูบ่ ้าน/ชุมชน

คาอธิบาย 6.2
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสาน
และเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ
1) ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการ
พึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตรทั้งปุ๋ยและสารป้องกันกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
2) ความยั่ ง ยื น ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทนตบอดจนน า
ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้า และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ
3) ความยั่งยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยสาหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 5 รูปแบบ
1) เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และ
กิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ม ากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินที่มี จากัด ในไร่นาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
2) เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นหนักการผลิตที่ไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมี หรือเคมีสังเคราะห์ แต่สามารถ ใช้
อินทรีย์เคมีได้ เช่น การสกัดจากสะเดา ตะไคร้หอมหรือสารสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดิน
3) เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เน้นหนักการทาเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติ หรือรบกวนให้น้อยที่สุด ที่จะทา
ได้ โดยการไม่ไถพรวน ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ก าจัดวัชพืช แต่สามารถมีการคลุมดินและใช้ ปุ๋ยพืชสดได้
4) เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture) เน้นหนักการจัดการทรัพยากรน้าในไร่นาให้เพียงพอ เพื่อผลิตพืช
อาหาร โดยเฉพาะข้าวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอื่น ๆ เพื่อบริโภคและจาหน่าย ส่วนที่เหลือแก่ตลาด เพื่อสร้าง
รายได้อย่างพอเพียง
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5) วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry) เน้นหนักการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสม
กับแต่ละพืน้ ที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ของพืชหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เกื้อกูลกัน ทัง้ ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ของทรัพยากร
คาถาม
6.2 การดาเนินการทางการเกษตร
6.2.1 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตรทั้งหมด
(เพาะปลูกหรือเลีย้ งสัตว์ หรือทั้งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์)
6.2.2 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพเพาะปลูก
(เฉพาะการเพาะปลูก เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน และอื่น ๆ)
6.2.3 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัว
ไร่ปลายนา เพื่อบริโภคและมีบางส่วนเหลือขาย เช่น การปลูกผัก
ปลูกพืช ปลูกไม้ผล เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา และอืน่ ๆ
6.2.4 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน
เกษตรผสมผสาน (Integrated farming)
6.2.5 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน
เกษตรอินทรีย์ (Organic farming)
6.2.6 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน
เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)
6.2.7 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน
เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture)
6.2.8 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน
วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry)
6.2.9 ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตรที่ใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัย (ใช้สารเคมีถกู ต้องตามคาแนะนาในฉลาก หรือเจ้าหน้าที่
เกษตร)
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ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
พื้นที่  ไร่  งาน
จานวน  ครัวเรือน
พื้นที่  ไร่  งาน
จานวน  ครัวเรือน
พื้นที่  ไร่  งาน
จานวน  ครัวเรือน
พื้นที่  ไร่  งาน
จานวน  ครัวเรือน
พื้นที่  ไร่  งาน
จานวน  ครัวเรือน
พื้นที่  ไร่  งาน

ตัวชีว้ ดั ที่ 7 การติดต่อสือ่ สาร
คาอธิบาย
วิทยุสอื่ สารสมัครเล่น หมายถึง วิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ โดยนามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ หรือการเงิน หรือการเมือง
คาถาม
7.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีอุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ต่อไปนี้
หรือไม่ ให้นับเฉพาะเครือ่ งมือสื่อสารที่ใช้การได้เท่านัน้
7.1.1 ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ)
7.1.2 ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ประจาบ้าน
7.1.3 ครัวเรือนที่มีอนิ เทอร์เน็ตประจาบ้าน
7.1.4 เคเบิล้ ทีวี
7.1.5 จานดาวเทียม
7.1.6 วิทยุสื่อสารสมัครเล่น
7.1.7 โทรศัพท์สาธารณะ
7.2 ในหมู่บา้ น / ชุมชนนี้ สามารถติดต่อสื่อสารด้วยช่องทาง
ต่อไปนี้ หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 7.2)
ตอบ 1 มี
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  เครือ่ ง

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 7.3)
ตอบ 1 มี
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง

7.2.1 หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย
7.2.2 สถานทีบ่ ริการไปรษณีย์ (โดยได้รับการอนุญาตจาก บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด และมีสถานทีใ่ ห้บริการ)
7.2.3 สถานทีบ่ ริการไปรษณีย์เอกชน
จานวน  แห่ง
7.2.4 วิทยุชุมชน
จานวน  แห่ง
7.3 ในหมู่บา้ น / ชุมชนนี้ สามารถเข้าถึงสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 8.1)
หรือไม่
ตอบ 1 มี
7.3.1 จานวนครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตประชารัฐ/
จานวน  ครัวเรือน
อินเตอร์เน็ตสาธารณะ
7.3.2 จานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จานวน  ครัวเรือน
ไร้สาย (Wifi)
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ตัวชี้วดั ที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คาอธิบาย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง แนวทางการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน มี 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) มาตรฐานด้านบุคลากร
3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน
6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คาถาม
8.1 หมู่บา้ น / ชุมชนนี้ สามารถเข้าถึงการบริการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือไม่

8.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีห่ มู่บา้ น / ชุมชนนี้ สามารถเข้าถึงผ่าน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8.2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1) รับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปีบริบูรณ์

ทุกคน

2) มีบริการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) สาหรับเด็ก
3) สนับสนุนการเปิดบริการตลอดปีการศึกษา
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ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0 เข้าไม่ถึง
ตอบ 1 เข้าถึง โปรดระบุ 
ตอบ 1 ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 2 ภายในตาบล
ตอบ 3 ภายนอกตาบล

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่ โปรดระบุ 
ตอบ 1 สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จานวน  แห่ง
ตอบ 2 สังกัดเอกชน
จานวน  แห่ง
ตอบ 3 สังกัดอื่น ๆ...............................
จานวน  แห่ง

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1


ไม่ใช่
ใช่
ไม่มี
มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

4) มีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

ไม่ใช่
ใช่
ไม่มี
มี

8.2.2 ด้านบุคลากร

1) มีอัตราส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ที่เหมาะสมต่อ
ตอบ 0 ไม่ใช่
จานวนเด็ก (ครู 1 : เด็กนักเรียน 10 คน หากมีเด็กนักเรียนเศษ
ตอบ 1 ใช่
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องเพิ่มครูผู้ดูแลอีก 1 คน) โดยจัดการศึกษาห้อง
ละไม่เกิน 20 คน
2) มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรใน 
ตอบ 0 ไม่ใช่
ศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ตอบ 1 ใช่
8.2.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
1) มีอาคารเรียนที่มนั่ คง แข็งแรง ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ตอบ 0 ไม่ใช่
ทางวิศวกรรม
ตอบ 1 ใช่

2) มีมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ตอบ 0 ไม่ใช่
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
ตอบ 1 ใช่

3) มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่
8.2.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึดหลักตามสูตร
ตอบ 0 ไม่ใช่
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
ตอบ 1 ใช่

2) มีการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

3) มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ตอบ 0 ไม่ใช่
ท้องถิน่
ตอบ 1 ใช่
8.2.5 ด้านการมีสว่ นร่วม และส่งเสริมสนับสนุน
1) สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตอบ 0 ไม่ใช่
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์ฯ
ตอบ 1 ใช่
8.2.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ปฐมวัย
รูปธรรม

คาถาม
1) มีการจัดกิจกรรม/เข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
2) มีการกาหนดแผนงาน/แนวทางขับเคลื่อนอย่างเป็น
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ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ตัวชี้วดั ที่ 9 สิ่งอานวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ
คาอธิบาย
กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2555 กาหนดให้อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่น
ใดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ไ ด้อย่ างหนึ่งอย่ า งใด
ดังต่อไปนี้ (1) ที่นั่งสาหรับคนพิการหรือพื้นที่สาหรับจอดรถเข็นคนพิการ (2) ทางลาด (3) พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการ
ทางการเห็น (4) บันไดเลื่อนสาหรับคนพิการ (5) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ (6) ราวกันตกหรือผนังกันตก (7) ถัง
ขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ (8) สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สาหรับคนพิการ (9) โทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการ (10) จุด
บริการน้าดื่มสาหรับคนพิการ (11) ตู้บริการเงินด่วนสาหรับคนพิการ (12) ประตูสาหรับคนพิการ (13) ห้องน้าสาหรับคนพิการ
(14) ลิฟต์สาหรับคนพิการ (15) ที่จอดรถสาหรับคนพิการ (16) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสาหรับคน
พิการ (17) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ (18) ทางสัญจรสาหรับคนพิการ (19) ตู้ไปรษณีย์
สาหรับคนพิการ (20) พื้นที่สาหรับหนีภัยของคนพิการ (21) การประกาศเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟ
วิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย สาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (22) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับ
คนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ ป้ายแสดงความหมายสาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และ (23)
เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการ
คนพิการ
คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ
9.1 อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
หรือองค์กรอื่น ๆ ในหมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีสิ่งอานวยความสะดวก
แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้หรือไม่
1) ที่นงั่ สาหรับคนพิการหรือพืน้ ทีส่ าหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
ตอบ 0 ไม่มี
และผู้สงู อายุ
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

2) ทางลาด
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

3) พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็น
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

4) บันไดเลื่อนสาหรับคนพิการ
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ


5) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ

6) ราวกันตกหรือผนังกันตก

7) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้

8) สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สาหรับคนพิการ

9) โทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการ

10) จุดบริการน้าดื่มสาหรับคนพิการ

11) ตู้บริการเงินด่วนสาหรับคนพิการ

12) ประตูสาหรับคนพิการ
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

13) ห้องน้าสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ

14) ลิฟต์สาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ

15) ที่จอดรถสาหรับคนพิการและผู้สงู อายุ

16) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสาหรับ
คนพิการและผูส้ ูงอายุ

17) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน
พิการและผู้สงู อายุ

18) ทางสัญจรสาหรับคนพิการ

19) ตู้ไปรษณียส์ าหรับคนพิการ
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ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 1 เพียงพอ

20) พื้นที่สาหรับหนีภัยของคนพิการ

21) การประกาศเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการเห็นฯ

22) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับคนพิการทางการ
เห็นฯ

23) เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งผ่านการฝึกอบรมคอยให้บริการ
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ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ตอบ 0 ไม่เพียงพอ
ตอบ 1 เพียงพอ

ตัวชี้วดั ที่ 10 พืน้ ที่สาธารณะสีเขียวและพื้นที่สาธารณะประโยชน์
คาอธิบาย
1. พื้นที่สีเขียว คือ อาณาบริเวณที่มีพืชขึ้นปกคลุม ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมือง และนอกเมืองโดยที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ไ ด้ ซึ่ ง ประโยชน์ นี้อ าจจะเป็นทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นพั กผ่อ นหย่อ นใจ ออกก าลั งกาย เช่น
สวนสาธารณะ สวนหย่อม พื้นที่สีเขียวบริการของหมู่บ้าน เกาะกลางถนน ต้นไม้สองข้างทาง เป็นต้น
2. พื้นที่สาธารณะ คือ พื้นที่ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใช้ได้ สามารถแสดงออกได้ทางความคิดของตนเองได้
โดยไม่ขัดต่อกฎกติกาของส่วนรวม เช่น ลานชุมชน ลานเมือง ศาลาประชาคม ห้องน้าสาธารณะ เป็นต้น
คาถาม
10.1 ในหมู่บา้ น / ชุมชนนี้ มีพื้นที่สาธารณะสีเขียวหรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ


ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 10.7)
ตอบ 1 มี
10.1.2 จานวนพืน้ ทีส่ าธารณะสีเขียว
จานวน
 แห่ง
ของภาครัฐ
 แห่ง
ของภาคเอกชน
 แห่ง
ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย  ตารางเมตร
จานวนผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 
10.1.3 ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ใช้บริการพื้นที่
ของประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชน
สาธารณะสีเขียว
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
10.1.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม่ (เช่น ศูนย์รักษา 
ตอบ 0 ไม่มี
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด เป็น
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
ต้น)
มีระบบรักษาความปลอดภัย  แห่ง
10.1.5 ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการบารุงรักษาพืน้ ทีส่ าธารณะ 
ตอบ 0 ไม่มี
สีเขียว หรือไม่
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
เฉลีย่ ต่อเดือน  ครัง้

10.1.6 เปิดโอกาสให้คนในหมู่บ้าน / ชุมชน มีส่วนร่วม
ตอบ 0 ไม่มี
บารุงรักษาพืน้ ทีส่ าธารณะสีเขียวหรือไม่
ตอบ 1 มี โปรดระบุ 
จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
ครัวเรือน
10.2 ในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้มีบริการพื้นที่สาธารณะต่อไปนีห้ รือไม่ 
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 11.1)
ตอบ 1 มี
1) กิจกรรมธนาคารข้าว (ไม่จาเป็นต้องมียุ้งฉางก็ได้)
จานวน  แห่ง
119

คาถาม
2) ศาลาประชาคม/ศาลากลางบ้าน
3) ร้านค้าทีป่ ระชาชนร่วมกันลงทุน (เช่น ศูนย์สาธิต
การตลาด สหกรณ์ ร้านค้า เป็นต้น)
4) สถานทีพ่ กั ผ่อน/สวนสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
หมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากสถานที่พกั ผ่อน/
สวนสาธารณะ
5) ห้องน้าสาธารณะในหมูบ่ ้าน / ชุมชน (ไม่นบั ห้องน้าในวัด
โรงเรียน หน่วยงานราชการ)
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ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  ห้อง

หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั ที่ 11 การมีงานทา
คาอธิบาย
1. การมีงานทา ให้นับคนอายุ 15-59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและที่มีรายได้ (ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ได้
ประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้)
2. การประกอบอาชีพและมีรายได้ คือ การทางานที่เป็นงานประจาทุกอาชีพ ทั้งที่อยู่ภายในครัวเรือนหรือนอกครัวเรือน
โดยมีรายได้ที่เกิดจากการทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายชิ้นงาน หรืองานเหมา
3. แรงงานนอกระบบ คือ ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน” หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าเป็น “ผู้ที่ทางานส่วนตัวโดยจะมีลูกจ้างหรือไม่ก็ได้ หรือลูกจ้างที่ไม่มีประกันสังคมหรือสวัสดิการพนักงานของรัฐ”
4. สถานภาพการทางานแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้าง
เอกชน (ไม่ประกันตนและทางานไม่ถึง 3 เดือน) นายจ้าง (ไม่ประกันตน) ลูกจ้างรัฐบาล (ผู้รับจ้างเหมาไม่ประกันตน) และ
การรวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบ
5. งานที่รับไปทาที่บ้าน หมายถึง งานที่ ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของ
ลูกจ้าง หรือสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์
ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติ การทางานนั้นเป็นส่วนหนึ่ งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง
6. แรงงานข้ามชาติ/แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน เป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น
ที่ได้มีการอพยพ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานในประเทศไทย
คาถาม
11.1 คนอายุ 15 - 59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้
11.2 คนอายุ 15 - 59 ปีเต็ม ไม่มกี ารประกอบอาชีพและไม่มี
รายได้
11.3 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการประกอบอาชีพและมีรายได้
11.4 คนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีคนที่เรียนจบการศึกษาตัง้ แต่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ไม่ได้ทางาน (ไม่นบั คนที่
กาลังศึกษาต่อ และคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
11.5 จานวนครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง
11.6 คนส่วนมากในหมูบ่ ้าน/ชุมชนรับจ้างทางาน ประเภทใด
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รวม
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
เพศชาย
เพศหญิง
จานวน

ตอบ 1

ตัวเลือก/คาตอบ
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 คน
 ครัวเรือน
งานอุตสาหกรรมในโรงงาน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 2 รับเหมาช่วงงานผลิตสินค้าขนาดย่อม
(เช่น เย็บเสื้อโหล ไฟกระพริบ ทาหมวก)
ตอบ 3 งานเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์)
ตอบ 4 งานประมง
ตอบ 5 งานบริการ (เช่น รับใช้ในบ้าน สถาน
เริงรมย์ ขับรถรับจ้าง ฯลฯ)
ตอบ 6 งานช่างฝีมือ (เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ฯลฯ)
ตอบ 7 งานเหมืองแร่
ตอบ 8 งานปลูก และบารุงรักษาป่าไม้
ตอบ 9 งานปลูกสร้าง/รื้อถอน/ซ่อมแซมอาคาร
สิ่งก่อสร้าง
ตอบ 10 รับจ้างกรีดยางพารา
ตอบ 11 อื่น ๆ ระบุ.................................................
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ประมาณวันละ  บาท
จานวน  ครัวเรือน
(ถ้าไม่มีให้ใส่ 0 แล้วข้ามไปตอบข้อ 11.11)

ตอบ 1 งานอุตสาหกรรมในโรงงาน
ตอบ 2 รับเหมาช่วงงานผลิตสินค้าขนาดย่อม
(เช่น เย็บเสื้อโหล ไฟกระพริบ ทาหมวก)
ตอบ 3 งานเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์)
ตอบ 4 งานประมง
ตอบ 5 งานบริการ (เช่น รับใช้ในบ้าน สถาน
เริงรมย์ ขับรถรับจ้าง ฯลฯ)
ตอบ 6 งานช่างฝีมือ (เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ฯลฯ)
ตอบ 7 งานเหมืองแร่
ตอบ 8 งานปลูก และบารุงรักษาป่าไม้
ตอบ 9 งานปลูกสร้าง/รื้อถอน/ซ่อมแซมอาคาร
สิ่งก่อสร้าง
ตอบ 10 รับจ้างกรีดยางพารา
ตอบ 11 อื่น ๆ ระบุ.................................................

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 12)
ตอบ 1 มี

11.7 ครัวเรือนมีรายได้จากการรับจ้าง โดยเฉลีย่
11.8 ค่าจ้างทั่วไป สาหรับงานที่คนส่วนมากไปรับจ้างทา
11.9 ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ทางาน
11.10 แรงงานข้ามชาติส่วนมากรับจ้างทางานประเภทใด

11.11 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีกลุ่มแรงงานนอกระบบ หรือไม่
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คาถาม
11.12 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีกลุ่มแรงงานนอกระบบและสมาชิกรวม
แยกตามประเภทได้ ดังนี้
1) กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3) อื่น ๆ ระบุ.........................................
11.13 กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มจี านวนสมาชิกมากเป็นอันดับที่
หนึ่ง
1) จานวนครัวเรือนที่มีคนที่อยู่ในกลุม่ แรงงานนอกระบบ
ประเภทนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลี่ย
11.14 กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มจี านวนสมาชิกมากเป็นอันดับที่
สอง

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน

กลุ่ม
มีสมาชิกรวม  คน
จานวน

กลุ่ม
มีสมาชิกรวม  คน
จานวน

กลุ่ม
มีสมาชิกรวม  คน

ตอบ 1 กลุ่มผู้รบั งานไปทาทีบ่ ้าน
ตอบ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตอบ 3 อื่น ๆ ระบุ.........................................
จานวน
 ครัวเรือน

1) จานวนครัวเรือนที่มีคนที่อยู่ในกลุม่ แรงงานนอกระบบ

ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 1 กลุ่มผู้รบั งานไปทาทีบ่ ้าน
ตอบ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตอบ 3 อื่น ๆ ระบุ.........................................
จานวน  ครัวเรือน

1) จานวนครัวเรือนที่มีคนที่อยู่ในกลุม่ แรงงานนอกระบบ

ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 1 กลุ่มผู้รบั งานไปทาทีบ่ ้าน
ตอบ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตอบ 3 อื่น ๆ ระบุ.........................................
จานวน  ครัวเรือน

ประเภทนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลี่ย
11.15 กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มจี านวนสมาชิกมากเป็นอันดับที่
สาม

ประเภทนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลี่ย

ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
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ตัวชี้วดั ที่ 12 การทางานในสถานประกอบการ
1.
2.

3.
4.

คาอธิบาย
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้น
จะดาเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจกรรมโดยนิติบุคคลก็ตาม
โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรื อกาลัง
เทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สาหรับทา ผลิต ประกอบ
บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลายสิ่งใด ๆ ไม่นับงานที่รับช่วงมาทา เช่น
เย็บเสื้อโหล ทาไฟกระพริบ ทาหมวก และไม่นับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตามข้อ 13 ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน โรงแรม
รีสอร์ท เป็นต้น
โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่
ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง
การทางานนอกตาบล หมายถึง คนงานที่อพยพไปทางานในที่ต่าง ๆ ทั้งในหรือต่างประเทศ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และโอกาสการมีงานทา ดังนั้นไม่นับคนงานที่ทางานแบบไป-กลับในวันเดียว

คาถาม
12.1 การทางานในสถานประกอบการ (ไม่รวมโรงงาน
อุตสาหกรรม)
12.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีสถานประกอบการภายในตาบล
หรือไม่
12.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่มีคนทางานในสถาน
ประกอบการ แยกเป็น
1) ทางานในสถานประกอบการภายในตาบลนี้
2) ทางานในสถานประกอบการภายนอกตาบลนี้
12.1.3 ครัวเรือนมีรายได้จากการทางานในสถาน
ประกอบการ โดยเฉลี่ย
12.1.4 ชั่วโมงการทางานในสถานประกอบการ โดยเฉลี่ย
12.2 อุตสาหกรรมภายในท้องถิน่
12.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่
12.2.2 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่มีคนทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยูภ่ ายในตาบล หรือไม่
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ตัวเลือก/คาตอบ


ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
จานวน  ชั่วโมง ต่อคนต่อวัน

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 13)
มี โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน

คาถาม
1) จากข้อ 12.2.2 ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลี่ย
2) จากข้อ 12.2.2 โรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมากที่สุด

ตัวเลือก/คาตอบ
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ระบุ.....................................................................

ตัวชี้วดั ที่ 13 ร้านอาหารและร้านค้า
คาอธิบาย
1. ร้านอาหาร หมายถึง อาคารที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่าย ให้ผู้ซื้ อสามารถบริโภคได้
ทันทีซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรมและศูนย์อาหาร
2. แผงลอยจาหน่ายอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใด ที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็งโดย
ตั้งประจาที่
3. ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารได้มาตรฐานท้องถิน่ หมายถึง ร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหารผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามเทศบัญญัติหรือข้อกาหนดของท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) หรือกรณีที่เทศบาล/อบต. ยังไม่มีการออกเทศ
บัญญัตหิ รือข้อกาหนด ก็จะถือตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหาร ที่ออกโดย
กรมอนามัย
4. ร้านค้า ให้นับเฉพาะร้านค้าที่มีอาคารสถานที่ถาวร ไม่นับหาบเร่/แผงลอย ในกรณีที่ร้านค้าที่ขายของหลายอย่างในร้าน
เดียวกัน ให้นับเป็น 1 ร้าน โดยไม่นับซ้า (เช่น เป็นร้านที่ซ่อมรถยนต์ และเชื่อมโลหะด้วย แต่มีรายได้จากการซ่อมรถยนต์
เป็นหลักก็ให้นับเป็นร้านซ่อมรถยนต์ เป็นต้น)
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

13.1 ร้านอาหาร
13.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน
ท้องถิน่ หรือกรมอนามัย


ตอบ 0
ตอบ 1
13.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีแผงลอยที่ได้รับมาตรฐานท้องถิน่ 
ตอบ 0
หรือกรมอนามัย
ตอบ 1

13.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน
ตอบ 0
ท้องถิน่ หรือกรมอนามัยที่มกี ารร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องความไม่
ตอบ 1
สะอาดของสถานที่และอาหารกี่แห่ง
13.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีแผงลอยที่ได้รับมาตรฐานท้องถิน่ 
ตอบ 0
หรือกรมอนามัยที่มกี ารร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องความไม่สะอาด
ตอบ 1
ของสถานที่และอาหารกี่แห่ง
13.2 ร้านค้า

13.2.1 หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ มีบริการร้านค้าต่าง ๆ
ตอบ 0
125

ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 14)

คาถาม
13.2.2 ร้านค้าขายของชา หรือขายของเบ็ดเตล็ดและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ของหมูบ่ ้าน
13.2.3 ร้านสะดวกซื้อ
13.2.4 ร้านขายของปัจจัยการผลิต (ทางการเกษตร ประมง
ป่าไม้ เช่น เมล็ดพันธุพ์ ืช ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร
เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ)
13.2.5 ร้านจาหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
13.2.6 ร้านจาหน่ายหรือซ่อมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
13.2.7 ร้านค้าที่ประชาชนลงทุนรวมกันในชุมชน (เช่น ศูนย์
สาธิตการตลาด, ร้านค้าหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น)
13.2.8 ร้านซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
13.2.9 ร้านจาหน่ายก๊าซหุงต้ม
13.2.10 มีสถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ามัน, ปั๊ม
หลอด, ปั๊มหยอดเหรียญ)
13.2.11 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีจานวนโรงสีทั้งหมด
1) ขนาดเล็กไม่เกิน 20 แรงม้า
2) ขนาดกลาง 20-50 แรงม้า
3) ขนาดใหญ่ มากกว่า 50 แรงม้า
13.2.12 อื่น ๆ (ระบุ.......................................................)

ตัวชี้วดั ที่ 14 ผลผลิตจากการทานา
(ไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
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ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 1 มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  เครื่อง
จานวน  เครื่อง
จานวน  เครื่อง
จานวน  แห่ง

1.
2.

3.

4.

คาอธิบาย
ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละกี่บาทต่อปี เป็นรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายจะได้ทราบมูล ค่าของผลผลิตทั้งหมดของ
ครัวเรือน
ชีวภัณฑ์ หมายถึง ชีวินทรีย์ ได้แก่ รา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ ใช้เป็นสารควบคุมโรค
และแมลงศัตรูพืช เพื่อลดหรือทดแทนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยจะต้องเป็นชีวภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และ
สัตว์รวมทั้งสภาพแวดล้อม และสามารถผลิตขยายปริมาณได้มากพอเพียงต่อการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น แบคทีเรียบีที
กาจัดแมลง ไวรัสเอ็นพีวี ไส้เดือนฝอยกาจัดแมลง แบคทีเรียบาซิลัสควบคุมโรคพืช แมลงหางหนีบ ไร ตัวห้า มวนพิฆาต
ด้วงเต่า แมลงวันซีโนเซีย แตนเบียน แมลงดาหนาม เชื้อราเขียว เชื้อโปรโตซัว เชื้อรา เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นต้น
พันธุ์ข้าวส่งเสริมหรือพันธุ์ข้าวราชการ หมายถึง ข้าวพันธุ์ดีที่ทางราชการรับรอง หรือส่งเสริมให้เกษตรกรทาการ
เพาะปลูก ซึ่งได้แก่ พันธุ์ กข. พันธุ์ดีอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมของเกษตรกร เช่น กข.7 กข.10 สุพรรณบุรี 60 ข้าวขาวดอกมะลิ 5
ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นต้น
การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
1 เกวียน (ข้าว)
= 1,000 กก.
1 ถัง (ข้าวเปลือก)
= 10 กก.
1 หาบ (เล็ก)
= 60 กก.
1 ถัง (ข้าวสาร)
= 15 กก.
1 หาบ (ใหญ่)
= 100 กก.
1 ถัง (ถั่วต่าง ๆ)
= 15 กก.
1 หมื่น (ข้าว)
= 12 กก.
1 ตัน
= 1,000 กก.
1 ลิตร (ข้าวสาร)
= 3/4 กก.

คาถาม
14.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทานาหรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

14.2 ครัวเรือนทีท่ านา มีทั้งหมด (ไม่นับการปลูกข้าวไร่เพราะถือ
เป็นการปลูกพืชไร่อายุยาว)
14.3 ครัวเรือนทีท่ านา ใช้ทนี่ าแยกตามขนาดพืน้ ที่ ดังนี้ (รวมที่นา
ของตนเองและ/หรือผู้เช่าอื่น ทั้งที่อยู่ในและนอกเขตหมู่บ้าน/ชุมชน)
1) ไม่เกิน 5 ไร่
2) มากกว่า 5-10 ไร่
3) มากกว่า 10-20 ไร่
4) มากกว่า 20-50 ไร่
5) มากกว่า 50 ไร่
14.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทานา โดยเฉลีย่
14.5 ครัวเรือนทานาปีละ
1) หนึ่งครั้ง
2) สองครั้ง
3) มากกว่าสองครั้ง
14.6 ครัวเรือนทานาแยกตามประเภท ดังนี้
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ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปข้อ 15)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
จานวน  ครัวเรือน

จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

คาถาม
1) นาดา
2) นาหว่าน
3) นาหว่านน้าตม
4) นาโยน
5) นาขั้นบันได
6) ทามากกว่า 1 รูปแบบ/วิธกี าร
14.7 ในปีที่ผ่านมา ครัวเรือนได้ผลผลิตข้าวเปลือกโดยเฉลี่ย
14.8 ในช่วงระยะเวลาทีค่ นส่วนมากขายข้าวเปลือกจะขายได้โดย
เฉลีย่
14.9 ครัวเรือนส่วนมากขายข้าวในลักษณะใด

14.10 ครัวเรือนที่คัดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
14.11 ครัวเรือนที่ใช้พันธุ์ข้าวส่งเสริมโดยรัฐบาล
14.12 ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยในการทานา
14.13 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย โดยเฉลีย่
14.14 ครัวเรือนส่วนมากใช้ปุ๋ยประเภทใด

14.15 ครัวเรือนมีวิธกี ารป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช โรคพืช
และสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือไม่ แบบใด
1) ใช้สารเคมี
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ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
ไร่ละ  กิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ  บาท  สตางค์

ตอบ 1
ตอบ 2

ตลาดกลางข้าว
ขายให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่ม
เกษตรกร
ตอบ 3 ขายให้วิสาหกิจชุมชน
ตอบ 4 ขายให้โรงสีในตาบล
ตอบ 5 ขายให้โรงสีในอาเภอ
ตอบ 6 ขายให้โรงสีในจังหวัด
ตอบ 7 ขายล่วงหน้าหรือตกเขียว
ตอบ 8 มีพ่อค้ามารับซื้อ
ตอบ 9 นาไปขายเองนอกจังหวัด
ตอบ 10 อื่น ๆ ระบุ..................................................
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อไร่

ตอบ 1 ปุ๋ยอินทรีย์
ตอบ 2 ปุ๋ยเคมี
ตอบ 3 ปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ เคมี
ตอบ 4 อื่น ๆ ระบุ...........................................

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ใช้
ใช้
จานวน  ครัวเรือน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

2) ใช้สารชีวภัณฑ์


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน (ใช้ทั้งสารเคมีและสารชีวภัณฑ์)


ตอบ 0
ตอบ 1
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ไม่ใช้
ใช้
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ไม่ใช้
ใช้
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

ตัวชี้วดั ที่ 15 ผลผลิตจากการทาไร่
(ไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
คาอธิบาย

1. การแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
ถ้าผลผลิตของพืชไร่ใดในข้อ 15 นี้ ไม่ใช้หน่วยวัดเป็นกิโลกรัม ให้ประเมินเป็นกิโลกรัม
ผลผลิตใดที่ไม่มีในตารางการแปลงมาตราชั่ง ตวง วัด นี้ ให้ประมาณค่าเป็นกิโลกรัม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1 ถัง
= 15 กิโลกรัม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
13 ฝัก
= เมล็ดข้าวโพด 1 กิโลกรัม (สีออกจากฝักแล้ว)
มันเส้นตากแห้ง
1 กิโลกรัม
= หัวมันสด 2.2 กิโลกรัม
มันอัดเม็ด
1 กิโลกรัม
= หัวมันสด 2.4 กิโลกรัม
แป้งมัน
1 กิโลกรัม
= หัวมันสด 4.5 กิโลกรัม
2. พืชไร่อายุสั้น คือ พืชไร่ที่มีอายุนบั ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว น้อยกว่า 4 เดือน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่ว
ลิสง ถั่วน้านางแดง ถั่วมะแฮะ ข้าวฟ่าง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง พืชผัก เช่น พริก กระเทียม แตงกวา ข้าวโพดอ่อน
ข้าวโพดฝักสด (ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดสวีท) แตงโมอ่อน หอมแบ่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันเทศ มันฝรัง่ เผือก
หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น
3. พืชไร่อายุยาว คือ พืชไร่ที่มีอายุนบั ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมากกว่า 4 เดือน เช่น ข้าวไร่ อ้อย มันสาปะหลัง ปอ ฝ้าย
สัปปะรด ยาสูบ ป่านศรนารายณ์ กก แตงโมเมล็ด พริกไทย เป็นต้น
คาถาม
15.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ทีป่ ลูกพืชไร่อายุสั้นทั้งหมด

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

15.2 จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่อายุสั้นทุกชนิดมีทั้งหมด
15.3 ในรอบปีที่ผ่านมา พืชไร่อายุสั้นที่ครัวเรือนส่วนมากปลูกมาก
เป็นอันดับหนึ่ง (รวมที่ทาไร่ของตนเองและเช่าจากผู้อนื่ ทัง้ ที่อยูใ่ น
และนอกหมูบ่ ้าน/ชุมชน)
1) จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ชนิดนี้
2) พืน้ ที่เพาะปลูกในหมูบ่ ้าน/ชุมชนทัง้ หมด
3) ครัวเรือนมีรายได้โดยเฉลีย่
4) ปีทผี่ ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิต โดยเฉลี่ย
5) ครัวเรือนขายผลผลิตได้เฉลี่ย
6) ครัวเรือนส่วนมากใช้ปุ๋ยประเภทใด
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 15.6)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
จานวน  ไร่
ระบุ.............................................................................
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ไร่ละ  กิโลกรัม
กิโลกรัมละ  บาท  สตางค์

ตอบ 1 ปุ๋ยอินทรีย์
ตอบ 2 ปุ๋ยเคมี
ตอบ 3 ปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ เคมี
ตอบ 4 อื่น ๆ ระบุ.................................................

คาถาม
7) ครัวเรือนส่วนมากทาการปลูกฤดูใด

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

8) ครัวเรือนมีวิธกี ารป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช โรคพืช
และสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชแบบใด
(1) ใช้สารเคมี


ตอบ 0
ตอบ 1

(2) ใช้สารชีวภัณฑ์


ตอบ 0
ตอบ 1

(3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน


ตอบ 0
ตอบ 1

ฤดูแล้ง
ฤดูฝน
ปลูกทัง้ ฤดูแล้งและฤดูฝน
อื่น ๆ ระบุ.............................................

ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่


ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 15.6)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ.................................................
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 15.6)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ...............................................
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

15.4 พืชไร่อายุสนั้ ทีค่ รัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็น
อันดับที่สอง
1) จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ชนิดนี้
2) พืน้ ที่เพาะปลูกในหมูบ่ ้าน/ชุมชนทัง้ หมด
3) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
15.5 พืชไร่อายุสนั้ ทีค่ รัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็น
อันดับที่สาม
1) จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ชนิดนี้
2) พืน้ ที่เพาะปลูกในหมูบ่ ้าน/ชุมชนทัง้ หมด
3) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
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คาถาม
15.6 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ทีป่ ลูกพืชไร่อายุยาวทัง้ หมด

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 16)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
15.7 จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่อายุยาวทุกชนิดมีทั้งหมด
จานวน  ครัวเรือน
15.8 ในรอบปีที่ผ่านมา พืชไร่อายุยาวที่ครัวเรือนส่วนมากปลูกมาก ระบุ.............................................................................
เป็นอันดับหนึ่ง (รวมที่ทาไร่ของตนเองและเช่าจากผู้อนื่ ทัง้ ที่อยูใ่ น
และนอกหมูบ่ ้าน/ชุมชน)
1) จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ชนิดนี้
จานวน  ครัวเรือน
2) พืน้ ที่เพาะปลูกในหมูบ่ ้าน/ชุมชนทัง้ หมด
จานวน  ไร่
3) ครัวเรือนมีรายได้โดยเฉลีย่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
4) ปีทผี่ ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิต โดยเฉลี่ย
ไร่ละ  กิโลกรัม
5) ครัวเรือนขายผลผลิตได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ  บาท  สตางค์

6) ครัวเรือนส่วนมากใช้ปุ๋ยประเภทใด
ตอบ 1 ปุ๋ยอินทรีย์
ตอบ 2 ปุ๋ยเคมี
ตอบ 3 ปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ เคมี
ตอบ 4 อื่น ๆ ระบุ...................................................

7) ครัวเรือนส่วนมากทาการปลูกฤดูใด
ตอบ 1 ฤดูแล้ง
ตอบ 2 ฤดูฝน
ตอบ 3 ปลูกทัง้ ฤดูแล้งและฤดูฝน
ตอบ 4 อื่น ๆ ระบุ.................................................
8) ครัวเรือนมีวิธกี ารป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช โรคพืช
และสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชแบบใด

(1) ใช้สารเคมี
ตอบ 0 ไม่ใช้
ตอบ 1 ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

(2) ใช้สารชีวภัณฑ์
ตอบ 0 ไม่ใช้
ตอบ 1 ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
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คาถาม
(3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

15.9 พืชไร่อายุยาวทีค่ รัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็น
อันดับที่สอง

ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 16)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
..................................................................
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 16)
ตอบ 1 ตอบ 1 มี โปรดระบุ
....................................................................
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

1) จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ชนิดนี้
2) พืน้ ที่เพาะปลูกในหมูบ่ ้าน/ชุมชนทัง้ หมด
3) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
15.10 พืชไร่อายุยาวทีค่ รัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็น
อันดับที่สาม
1) จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ชนิดนี้
2) พืน้ ที่เพาะปลูกในหมูบ่ ้าน/ชุมชนทัง้ หมด
3) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
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ตัวชี้วดั ที่ 16 ผลผลิตจากการทาสวน
(ไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
1.
2.

3.
4.

คาอธิบาย
การทาสวนผลไม้ นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการ
เกษตร ในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา
การทาสวนผัก ได้แก่ พริก กระเทียม แตงกวา ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดฝักสด (ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดสวีท) แตงโม
อ่อน หอมแบ่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันเทศ มันฝรั่ง เผือก หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ เป็นต้น (นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง
และที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
การทาสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและ
นอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา
การทาสวนยางพารา นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและทีเ่ ช่าจากผู้อื่น ทั้งที่อยูใ่ นและนอกหมู่บ้าน/ชุมชน การตอบข้อนี้ ไม่
นับการรับจ้างทาสวนยางและรับจ้างกรีดยาง
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

16.1 การทาสวนผลไม้
16.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาสวนผลไม้ทงั้ หมด


ตอบ 0
ตอบ 1

16.1.2 จานวนครัวเรือนที่ทาสวนผลไม้มีทงั้ หมด
16.1.3 ครัวเรือนใช้พนื้ ที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ย
16.1.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทาสวนผลไม้ โดยเฉลี่ย
16.1.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุย๋ โดยเฉลี่ย
16.1.6 ครัวเรือนมีวิธีการป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช
โรคพืช และสัตว์ทเี่ ป็นศัตรูพืชแบบใด
1) ใช้สารเคมี

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 16.2)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อไร่

ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

2) ใช้สารชีวภัณฑ์
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ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

คาถาม
3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ระบุ.............................................................................

16.1.7 ผลไม้ทคี่ รัวเรือนปลูกกันมาก
16.2 การทาสวนผัก
16.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาสวนผักทัง้ หมด


ตอบ 0
ตอบ 1

16.2.2 จานวนครัวเรือนที่ทาสวนผักมีทงั้ หมด
16.2.3 ครัวเรือนใช้พนื้ ที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ย
16.2.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทาสวนผัก โดยเฉลีย่
16.2.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุย๋ โดยเฉลี่ย
16.2.6 ครัวเรือนมีวิธีการป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช
โรคพืช และสัตว์ทเี่ ป็นศัตรูพืชแบบใด
1) ใช้สารเคมี

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 16.3)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อไร่

ตอบ 0
ตอบ 1

2) ใช้สารชีวภัณฑ์


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน


ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ระบุ.............................................................................

16.2.7 ผักทีค่ รัวเรือนปลูกกันมาก
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คาถาม
16.3 การทาสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย
16.3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาสวนไม้ดอกไม้ประดับ

16.3.2 จานวนครัวเรือนที่ทาสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือ
เพาะพันธุ์ไม้ เพื่อขายมีทงั้ หมด
16.3.3 ครัวเรือนใช้พนื้ ที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ย
16.3.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทาสวนไม้ดอกไม้ประดับ
หรือ เพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย โดยเฉลี่ย
16.3.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุย๋ โดยเฉลี่ย
16.3.6 ครัวเรือนมีวิธีการป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช
โรคพืช และสัตว์ทเี่ ป็นศัตรูพืชแบบใด
1) ใช้สารเคมี

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 16.4)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  ไร่
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อไร่

ตอบ 0
ตอบ 1

2) ใช้สารชีวภัณฑ์


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน


ตอบ 0
ตอบ 1

16.3.7 ไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพื่อขายที่
ครัวเรือนปลูกกันมาก
16.4 การทาสวนยางพารา
16.4.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาสวนยางพาราทัง้ หมด
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ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

ไม่ใช้
ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
ระบุ.............................................................................

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 17)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ไร่
1) คนในหมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาสวนยางพาราใน จานวน  ไร่
เขตหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ทั้งหมด
2) คนในหมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาสวนยางพารา
จานวน  ไร่
นอกเขตหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ทั้งหมด
16.4.2 จานวนครัวเรือนที่ทาสวนยางพารามีทั้งหมด
จานวน  ครัวเรือน
16.4.3 ครัวเรือนใช้พนื้ ที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ย
ครัวเรือนละ  ไร่
16.4.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทาสวนยางพารา โดย
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
เฉลีย่
16.4.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุย๋ โดยเฉลี่ย
ครัวเรือนละ  บาทต่อไร่
16.4.6 ครัวเรือนมีวิธีการป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช
โรคพืช และสัตว์ทเี่ ป็นศัตรูพืชแบบใด

1) ใช้สารเคมี
ตอบ 0 ไม่ใช้
ตอบ 1 ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

2) ใช้สารชีวภัณฑ์
ตอบ 0 ไม่ใช้
ตอบ 1 ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่

3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน
ตอบ 0 ไม่ใช้
ตอบ 1 ใช้ โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
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ตัวชี้วดั ที่ 17 ปศุสัตว์และการประมง
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

17.1 การเลี้ยงสัตว์
คาอธิบาย 17.1
1. การเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย หมายถึง การเลีย้ งสัตว์เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรอง หรืออาชีพเสริม
2. ทุ่งหญ้าสาธารณะ หมายถึง ที่ดินที่มีหญ้าหรือพืชอื่นขึน้ เองตามธรรมชาติ และใช้เป็นที่เลีย้ งสัตว์ โดยประชาชนสามารถนา
สัตว์เข้าไปกินหญ้าหรือพืชในดินผืนนัน้ ได้

17.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีทุ่งหญ้าสาธารณะที่ใช้ในการเลีย้ ง
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17.1.3)
สัตว์ หรือไม่
ตอบ 1 มี
17.1.2 มีทุ่งหญ้าสาธารณะที่ใช้ในการเลีย้ งสัตว์ทงั้ หมด
จานวน  ไร่

17.1.3 มีครัวเรือนที่เลีย้ งสัตว์เพื่อขาย หรือไม่
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17.2)
ตอบ 1 มี
17.1.3.1 ครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งโคเนื้อ เพื่อขาย
จานวน  ครัวเรือน
1) ครัวเรือนมีรายได้จากการขายโคเนื้อ โดย ครัวเรือนละ บาทต่อปี
เฉลีย่
2) โคเนื้อที่เลี้ยงเพื่อขายทัง้ หมดในหมู่บ้าน/
จานวน  ตัว
ชุมชน
3) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคเนื้อเพื่อขายและผสม
จานวน  ครัวเรือน
พันธุ์ โดยใช้พันธุท์ ี่ได้รับการส่งเสริม (รวมการผสมเทียมด้วย)
17.1.3.2 ครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งโคนม เพื่อขายน้านม
จานวน  ครัวเรือน
1) ครัวเรือนมีรายได้จากการขายน้านม โดย ครัวเรือนละ บาทต่อปี
เฉลีย่
2) โคนมที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมู่บ้าน/
จานวน  ตัว
ชุมชน
3) ครัวเรือนที่เลีย้ งโคนมเพื่อขายน้านมและ
จานวน  ครัวเรือน
ผสมพันธุ์ โดยใช้พันธุท์ ี่ได้รับการส่งเสริม (รวมการผสมเทียมด้วย)
17.1.3.3 ครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งกระบือ เพื่อขาย
จานวน  ครัวเรือน
1) ครัวเรือนมีรายได้จากการขายกระบือ โดย ครัวเรือนละ บาทต่อปี
เฉลีย่
2) กระบือที่เลีย้ งเพื่อขายทั้งหมดในหมู่บ้าน/ จานวน  ตัว
ชุมชน
3) ครัวเรือนที่เลีย้ งกระบือเพื่อขายและผสม จานวน  ครัวเรือน
พันธุ์ โดยใช้พันธุท์ ี่ได้รับการส่งเสริม (รวมการผสมเทียมด้วย)
17.1.3.4 ครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งหมู เพื่อขาย
จานวน  ครัวเรือน
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เฉลีย่

คาถาม
1) ครัวเรือนมีรายได้จากการขายหมู โดย

ตัวเลือก/คาตอบ
ครัวเรือนละ บาทต่อปี

2) หมูที่เลีย้ งเพื่อขายทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน  ตัว
3) ครัวเรือนที่เลีย้ งหมูเพื่อขายและผสมพันธุ์ จานวน  ครัวเรือน
โดยใช้พนั ธุท์ ี่ได้รับการส่งเสริม (รวมการผสมเทียมด้วย)
17.1.3.5 จานวนครัวเรือนที่เลีย้ งเป็ด-ไก่เพื่อขาย
จานวน  ครัวเรือน
1) ครัวเรือนส่วนมีรายได้จากการขายเป็ด-ไก่ ครัวเรือนละ บาทต่อปี
โดยเฉลี่ย
2) เป็ด-ไก่ ที่เลี้ยงเพื่อขายทัง้ หมดในหมู่บ้าน/ จานวน  ตัว
ชุมชน
17.1.3.6 จานวนครัวเรือนที่เลีย้ งสัตว์อื่นๆ เพื่อขาย
จานวน  ครัวเรือน
1) สัตว์อื่นๆทีเ่ ลีย้ งเพื่อขายมากเป็นอันดับแรก โปรดระบุ......................................................................
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการขายสัตว์ชนิดนี้ ครัวเรือนละ บาทต่อปี
โดยเฉลี่ย
3) สัตว์ชนิดนีท้ ี่เลีย้ งเพื่อขายทั้งหมดใน
จานวน  ตัว
หมู่บ้าน/ชุมชน
17.2 สัตว์ใช้งานและเครือ่ งจักรในการเกษตร
คาอธิบาย 17.2
1. ค่าเช่าวัว ควาย หรือรถไถ ถ้าจ่ายเป็นผลผลิตให้ประเมินราคาเป็นบาท
2. เครื่องจักรในการเกษตร เช่น ควายเหล็ก รถไถ รถแทรกเตอร์ เป็นต้น
3. เครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็ก คือ ความแรงของเครื่องยนต์ที่มีขนาด ไม่เกิน 16 แรงม้า
4. เครื่องจักรในการเกษตรขนาดกลาง คือ ความแรงของเครื่องยนต์ที่มีขนาด ตั้งแต่ 16 - 40 แรงม้า
5. เครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญ่ คือ ความแรงของเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 40 แรงม้าขึ้นไป
17.2.1 จานวนครัวเรือนที่มีโค-กระบือของตนเองไว้ใช้งาน
จานวน  ครัวเรือน
17.2.2 จานวนครัวเรือนที่มีเครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็ก จานวน  ครัวเรือน
เป็นของตนเอง
1) จานวนครัวเรือนที่ต้องจ้างเครือ่ งจักรในการเกษตร จานวน  ครัวเรือน
ขนาดเล็ก
2) ครัวเรือนเสียค่าจ้างเครื่องจักรในการเกษตรขนาด ครัวเรือนละ บาทต่อปี
เล็ก โดยเฉลีย่
17.2.3 จานวนครัวเรือนที่มีเครื่องจักรในการเกษตรขนาด
จานวน  ครัวเรือน
กลาง เป็นของตนเอง
1) จานวนครัวเรือนที่ต้องจ้างเครือ่ งจักรในการเกษตร จานวน  ครัวเรือน
ขนาดกลาง
2) ครัวเรือนเสียค่าจ้างเครื่องจักรในการเกษตรขนาด ครัวเรือนละ บาทต่อปี
กลาง โดยเฉลีย่
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คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ
17.2.4 จานวนครัวเรือนที่มีเครื่องจักรในการเกษตรขนาด
จานวน  ครัวเรือน
ใหญ่เป็นของตนเอง
1) จานวนครัวเรือนที่ต้องจ้างเครือ่ งจักรในการเกษตร จานวน  ครัวเรือน
ขนาดใหญ่
2) ครัวเรือนเสียค่าจ้างเครื่องจักรในการเกษตรขนาด ครัวเรือนละ บาทต่อปี
ใหญ่ โดยเฉลี่ย
17.3 การทาประมง (ไม่รวมผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทาการประมง
ซึ่งไม่มีเรือหรือเครื่องมือในการหาปลาของตนเอง)
คาอธิบาย 17.3
1. ประมงขนาดเล็ก หมายถึง ผูป้ ระกอบการอาชีพประมงที่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก ใช้เรือขนาดยาวไม่เกิน 10 เมตร
ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 30 แรงม้า ทาการประมงไม่ไกลจากหมู่บา้ นมากนัก และเฉลี่ยห่างจากฝัง่ ประมาณ 5 กิโลเมตร
2. ประมงน้าจืด หมายถึง การจับปลาน้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติ หรือแหล่งน้าที่สร้างขึ้น รวมทั้งการขุดบ่อล่อปลา

17.3.1 มีการทาประมงทะเล หรือไม่
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 17.3.2)
ตอบ 1 มี
17.3.1.1 ประมงทะเลขนาดเล็ก
1) จานวนครัวเรือนที่เป็นชาวประมงทะเล จานวน  ครัวเรือน
ขนาดเล็ก
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการทาประมงทะเล จานวน  บาทต่อปี
ขนาดเล็กโดยเฉลี่ย
17.3.1.2 ประมงทะเลขนาดกลาง-ใหญ่
1) จานวนครัวเรือนที่เป็นชาวประมงทะเล จานวน  ครัวเรือน
ขนาดกลาง-ใหญ่
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการทาประมงทะเล จานวน  บาทต่อปี
ขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเฉลี่ย

17.3.2 มีการทาประมงน้าจืด หรือไม่
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 17.4)
ตอบ 1 มี
1) จานวนครัวเรือนที่เป็นประมงน้าจืด
จานวน  ครัวเรือน
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการทาประมงน้าจืด โดย
จานวน  บาทต่อปี
เฉลีย่
17.4 การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ (ไม่รวมผู้ทมี่ ีอาชีพรับจ้างทาการ
ประมง ซึ่งไม่มีเรือหรือเครือ่ งมือในการหาปลาของตนเอง)
17.4.1 จานวนครัวเรือนทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย น้า 
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 17.4.4)
ทะเล
ตอบ 1 มี
จานวน  ครัวเรือน
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คาถาม
1) ครัวเรือนใช้พนื้ ที่ในการเพาะเลีย้ ง โดยเฉลี่ย
(ถ้าพื้นที่ต่ากว่า 1 งาน ให้ตอบ 1 งาน)
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย
น้าทะเลโดยเฉลี่ย
17.4.2 สัตว์น้ากร่อย น้าทะเล ที่เพาะเลีย้ งมากเป็นอันดับ
หนึ่ง
1) จานวนครัวเรือนที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
3) มีต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉลีย่
17.4.3 สัตว์น้ากร่อย น้าทะเล ที่เพาะเลีย้ งมากเป็นอันดับ
สอง
1) จานวนครัวเรือนที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
3) มีต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ย
17.4.4 จานวนครัวเรือนทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

1) ครัวเรือนใช้พนื้ ที่ในการเพาะเลีย้ งโดยเฉลี่ย
(ถ้าพืน้ ที่ต่ากว่า 1 งาน ให้ตอบ 1 งาน)
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
โดยเฉลี่ย
17.4.5 สัตว์น้าจืด ทีเ่ พาะเลีย้ งมากเป็นอันดับหนึ่ง
1) จานวนครัวเรือนที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
3) มีต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉลีย่
17.4.6 สัตว์น้าจืด ทีเ่ พาะเลีย้ งมากเป็นอันดับสอง
1) จานวนครัวเรือนที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้ โดยเฉลีย่
3) มีต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉลีย่
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ตัวเลือก/คาตอบ
ครัวเรือนละ ไร่  งาน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
คือ.........................................................................
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
คือ.........................................................................
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 18)
ตอบ 1 มี
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ ไร่  งาน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
คือ.........................................................................
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
คือ.........................................................................
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตัวชี้วดั ที่ 18 ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ
คาอธิบาย
1. การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ สวนมะพร้าว สน ปาล์มน้ามัน กาแฟ โกโก้ มะม่วงหิมพานต์ ใบชา หมาก สะตอ
ตาลโตนด หวาย มะนาว ไม้สัก กระถินเทพา สะเดาเทียม ยูคาลิปตัส ตีนเป็ด ไม้ยางนา ไผ่ เป็ นต้น (นับพื้นที่เพาะปลูก
ของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
2. การทากิจการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ปลูกต้นกระจูด เพาะเห็ด ปลูกต้นจาก ปลูกหม่อน เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่การปลูกพืชไร่ พืช
สวนและทานา (นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจากผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตร
ในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
3. การทาเกษตรฤดูแล้ง หมายถึง การปลูกพืชไร่อายุสั้น หรือพืชผัก ในฤดูแล้ง (นับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและที่เช่าจาก
ผู้อื่นทั้งที่อยู่ในและนอกหมู่บ้านชุมชน และไม่รวมกิจการเกษตรในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา)
คาถาม
18.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีบริการสาธารณะด้านการเกษตร
ต่อไปนีห้ รือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

1) สถานทีเ่ ก็บผลผลิตทางการเกษตรส่วนรวม (หากกาลัง
ก่อสร้างหรือจัดตัง้ ให้ถือว่า มี)

ว่ามี)

สัตว์


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

2) ธนาคารโค-กระบือ (หากกาลังก่อสร้างหรือจัดตัง้ ให้ถือ


ตอบ 0
ตอบ 1

3) คลังยาสัตว์ หรือสัตวแพทย์อาสาหรืออาสาพัฒนาปศุ


ตอบ 0
ตอบ 1

4) ลานตากผลิตผลทางการเกษตร


ตอบ 0
ตอบ 1

5) ศูนย์รวมทายางแผ่นหรือศูนย์พฒ
ั นาชาวสวนยางพารา 
(ศูนย์พัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการทาสวนยางพาราครบวงจร ซึง่ ศูนย์ ตอบ 0
พัฒนาชาวสวนยางพารานี้ เกิดจากชาวสวนยางพารากลุ่มต่าง ๆ ตอบ 1
รวมตัวกัน เช่น กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น กลุ่มขายยาง
ฯลฯ)
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 18.2)
มี
ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง
ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง
ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง
ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง
ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง

คาถาม
6) ศูนย์ฝกึ อาชีพ (มีสถานที่และมีเครื่องมือทีป่ ระชาชน
สามารถเข้ามาฝึกอาชีพได้)

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง

18.2 ภายในตาบล ทีห่ มู่บา้ น/ชุมชนนี้ตั้งอยู่ มีตลาด/ร้านค้า
ทางการเกษตรต่อไปนีห้ รือไม่
คาอธิบาย 18.2
1. ตลาดกลางสินค้าเกษตร หมายถึง แหล่งรวบรวมและซื้อขายสินค้าเกษตรเป็นประจาตลอดปีที่มีผู้ซื้อขายจานวนมากเข้ามา
ทาการแข่งขันการซื้อขายสินค้ากันโดยตรงในรูปการขายส่งด้วยวิธี การ ตกลงราคาอย่างเปิดเผยหรือประมูลราคา เช่น
ตลาดกลางข้าว ธกส. เป็นต้น
2. ตลาดนัดสินค้าเกษตร หมายถึง จุดรวมการซื้อขายหรือจุดนัดพบของผู้ซื้อขายทีจ่ ะมาซื้อสินค้าโดยตรง อาจมีการซื้อขายกัน
ทุกวัน ในช่วงที่มสี ินค้าออกสู่ตลาดมาก หรือกาหนดเอาวันหนึง่ วันใด หรือช่วงหนึ่งช่วงใด ทาการซื้อขายกันตามแต่จะนัด
หมายสถานที่ตามแต่ความเหมาะสม ควรอยู่ในแหล่งผลิตนัน้ ๆ ส่วนใหญ่มักจัดเป็นตลาดนัด ที่มีการซื้อขายสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เช่น ตลาดนัดข้าวเปลือก ตลาดนัดข้าวโพด ตลาดนัดถั่วเหลือง ตลาดนัดโค-กระบือ เป็นต้น

1) แหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
มีจานวน  แห่ง

2) ตลาดกลางสินค้าเกษตร
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
มีจานวน  แห่ง

3) ตลาดนัดสินค้าเกษตร
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
มีจานวน  แห่ง

4) ร้านค้าสหกรณ์
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
มีจานวน  แห่ง

5) ร้านค้ากลุ่มเกษตรกร
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
มีจานวน  แห่ง

6) ร้านรับซื้อพืชไร่
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
มีจานวน  แห่ง

7) ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรของกลุ่มอาชีพในชุมชน


ตอบ 0
ตอบ 1

8) อื่น ๆ (ระบุ.....................................................................)


ตอบ 0
ตอบ 1

18.3 การปลูกกัญชา
18.3.1 จานวนครัวเรือนทีป่ ลูกกัญชาเพื่อขาย
18.3.2 ครัวเรือนปลูกกัญชา
18.3.3 ครัวเรือนมีรายได้จากการปลูกกัญชา โดยเฉลีย่
18.4 การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง
ไม่มี
มี
มีจานวน  แห่ง

จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  ต้น
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี


ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 18.5)
ตอบ 1 มีโปรดระบุ................................................
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทัง้ หมด
จานวน  ไร่
จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้เพื่อขาย จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนใช้พื้นที่เพาะปลูก โดยเฉลีย่
ครัวเรือนละ  ไร่
ครัวเรือนมีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

18.4.1 พืชเศรษฐกิจที่ครัวเรือนส่วนมากปลูก

18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5
โดยเฉลี่ย
18.4.6 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุย๋ โดยเฉลี่ย
18.4.7 ครัวเรือนมีวิธีการป้องกันและกาจัดแมลง วัชพืช
โรคพืช และสัตว์ทเี่ ป็นศัตรูพืชแบบใด
1) ใช้สารเคมี
2) ใช้สารชีวภัณฑ์
3) ใช้วิธีแบบผสมผสาน

18.5 การทากิจการเกษตรอื่น ๆ
18.5.1 จานวนครัวเรือนที่ทากิจการเกษตรอื่น ๆ มีทั้งหมด
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ครัวเรือนละ  บาทต่อไร่
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่
จานวน  ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ครัวเรือนละ
 บาทต่อไร่


คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 18.6)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่
18.5.2 กิจการเกษตรอื่น ๆ ทีท่ ากันมากเป็นอันดับหนึง่
ระบุ.............................................................................
1) พืน้ ที่ ทีท่ ากิจการเกษตรชนิดนี้ ทั้งหมด
จานวน  ไร่
2) ครัวเรือนที่ทากิจการเกษตรชนิดนี้
จานวน  ครัวเรือน
3) ครัวเรือนมีรายได้จากการทากิจการเกษตรชนิดนี้ ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
โดยเฉลี่ย
18.6 การทาเกษตรฤดูแล้ง
18.6.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพนื้ ที่ทาการเกษตรฤดูแล้ง
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 19)
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ไร่

18.6.2 ครัวเรือนส่วนมากใช้น้าทาการเกษตรฤดูแล้งจาก
ตอบ 1 แหล่งน้าผิวดิน
แหล่งใด
ตอบ 2 แหล่งน้าใต้ดิน
ตอบ 3 น้าที่เหลือค้างอยู่ในไร่นาหรือน้าฝน
ตอบ 4 อื่น ๆ ระบุ...............................................
18.6.3 จานวนครัวเรือนที่ทาการเกษตรฤดูแล้ง
จานวน  ครัวเรือน
18.6.4 จานวนครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่อายุสนั้ ในฤดูแล้ง
จานวน  ครัวเรือน
18.6.5 ครัวเรือนมีรายได้จากการขายผลผลิตทีเ่ กิดจากการ ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
ทาการเกษตรฤดูแล้ง โดยเฉลีย่
18.6.6 พืชฤดูแล้งส่วนมากทีป่ ลูก
ระบุ...............................................................................
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ตัวชี้วดั ที่ 19 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
คาอธิบาย
1. อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม หมายถึง การลงทุนจัดหาวัตถุดิบมาทาการผลิตแล้วจาหน่ายด้วยตนเอง และการ
รับจ้างทาผลิตภัณฑ์โดยมีผู้จัดหาวัตถุดิบมาให้ ประเภทของอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) ทอผ้า 2) จักสาน (จากวัสดุทุกชนิด)
3) ถักทอ (จากเส้นใยพืช) 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร หรือการแปรรูปสินค้า เกษตร เช่น ถนอมอาหาร
(จากพืชและสัตว์) 5) เครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ (ตีมีด, หล่อหลอมโลหะ, บัดกรีสังกะสี) 6) เครื่องปั้นดินเผา(รวมการทาอิฐ
มอญ) 7) เจียระไนเพชรพลอยและหินสี 8) แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด) 9) เย็บปักถักร้อย 10) เครื่องเรือน (จากไม้ , ไม้ไผ่,
หวาย) 11) ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ 12) อื่น ๆ
คาถาม
19.1 จานวนครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

19.2 ในกรณีที่มกี ารทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมที่
ทากันมาก อันดับหนึ่ง

1) จานวนครัวเรือนที่ทาอุตสาหกรรมประเภทนี้
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการทาอุตสาหกรรมประเภทนี้ โดย
เฉลีย่
3) วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้จากแหล่งใด
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 20)
มี โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน


ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

ทอผ้า
จักสาน (จากวัสดุทุกชนิด)
ถักทอ (จากเส้นใยพืช)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
การเกษตร หรือการแปรรูปสินค้า
เกษตร เช่น ถนอม อาหาร (จากพืช
และสัตว์)
ตอบ 5
เครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ (ตีมีด,
หล่อหลอมโลหะ, บัดกรีสังกะสี)
ตอบ 6
เครื่องปั้นดินเผา(รวมการทาอิฐมอญ)
ตอบ 7
เจียระไน
เพชรพลอยและหินสี
ตอบ 8
แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด)
ตอบ 9
เย็บปักถักร้อย
ตอบ 10 เครื่องเรือน (จากไม้, ไม้ไผ่, หวาย)
ตอบ 11 ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์
ตอบ 12 อื่น ๆ ระบุ.......................................
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 1

ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

คาถาม
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

4) สินค้าทีผ่ ลิตส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ใด

19.3 ในกรณีที่มกี ารทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมที่
ทากันมาก อันดับสอง

ตัวเลือก/คาตอบ
หมูบ่ ้าน/ชุมชนใกล้เคียง
ท้องถิน่ อื่นที่ห่างไกลออกไป
อื่น ๆ ระบุ..............................................
ภายในอาเภอ
ภายในจังหวัด
ภายในประเทศ
ต่างประเทศ
อื่น ๆ ระบุ...............................................


ตอบ 0
ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 20)
ทอผ้า
จักสาน (จากวัสดุทุกชนิด)
ถักทอ (จากเส้นใยพืช)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
การเกษตร หรือการแปรรูปสินค้า
เกษตร เช่น ถนอม อาหาร (จากพืช
และสัตว์)
ตอบ 5
เครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ (ตีมีด,
หล่อหลอมโลหะ, บัดกรีสังกะสี)
ตอบ 6
เครื่องปั้นดินเผา(รวมการทาอิฐมอญ)
ตอบ 7
เจียระไนเพชรพลอยและหินสี
ตอบ 8
แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด)
ตอบ 9
เย็บปักถักร้อย
ตอบ 10 เครื่องเรือน (จากไม้, ไม้ไผ่, หวาย)
ตอบ 11 ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์
ตอบ 12 อื่น ๆ ระบุ.......................................
1) จานวนครัวเรือนที่ทาอุตสาหกรรมประเภทนี้
จานวน  ครัวเรือน
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการทาอุตสาหกรรมประเภทนี้ โดย ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

เฉลีย่
19.4 ในกรณีที่มกี ารทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมที่
ทากันมาก อันดับสาม
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ตอบ 0
ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 20)
ทอผ้า
จักสาน (จากวัสดุทุกชนิด)
ถักทอ (จากเส้นใยพืช)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
การเกษตร หรือการแปรรูปสินค้า

คาถาม

เฉลีย่

ตัวเลือก/คาตอบ
เกษตร เช่น ถนอม อาหาร (จากพืช
และสัตว์)
ตอบ 5
เครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ (ตีมีด,
หล่อหลอมโลหะ, บัดกรีสังกะสี)
ตอบ 6
เครื่องปั้นดินเผา(รวมการทาอิฐมอญ)
ตอบ 7
เจียระไนเพชรพลอยและหินสี
ตอบ 8
แกะสลัก (จากวัสดุทุกชนิด)
ตอบ 9
เย็บปักถักร้อย
ตอบ 10 เครื่องเรือน (จากไม้, ไม้ไผ่, หวาย)
ตอบ 11 ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์
ตอบ 12 อื่น ๆ ระบุ.......................................
1) จานวนครัวเรือนที่ทาอุตสาหกรรมประเภทนี้
จานวน  ครัวเรือน
2) ครัวเรือนมีรายได้จากการทาอุตสาหกรรมประเภทนี้ โดย ครัวเรือนละ  บาทต่อปี
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ตัวชี้วดั ที่ 20 การท่องเที่ยว
คาอธิบาย
1. สถานที่ท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา ป่า น้าตก เกาะ แก่ง ฯลฯ และเกิด
โดยการกระทาของมนุษย์ อาทิ เพื่อพักผ่อน เพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนานผจญภัย เพื่อการกีฬาและนันทนาการ เพื่อ
ศาสนา เช่น รีสอร์ท ที่อาบน้าพุร้อน สวนสนุก อ่างเก็บน้า วัด พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต เป็นต้น
2. สถานที่ท่องเที่ยวภายนอกตาบล คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายนอกตาบลของอาเภอเดียวกัน หรือตาบลของจังหวัดที่มี
แนวเขตติดต่อกัน
3. ประเภทการท่องเที่ยว ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 - 2580 กาหนดให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม หมายถึง สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น การ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หมายถึง ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ
3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย หมายถึง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว
4) การท่องเที่ยวสาราญทางน้า หมายถึง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย
เป็ น แหล่งสร้ า งรายได้ ใหม่ใ ห้ กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่ องเที่ยวและการมี ส่วนร่ว มของชุมชน
ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ
5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค หมายถึง ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ราง
น้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน
คาถาม
20.1 การได้รับผลประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว
20.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

20.1.2 กรณีที่มีแหล่งท่องเที่ยว ระบุประเภทการท่องเทีย่ ว
1) ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
2) ท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ

149


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 18.5)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

ไทย

คาถาม
3) ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผน
4) ท่องเทีย่ วสาราญทางน้า
5) ท่องเทีย่ วเชื่อมโยงภูมิภาค

20.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่อยู่ภายใน
ตาบลทีท่ าให้เกิดรายได้กบั คนในชุมชน ทัง้ หมดกี่แห่ง ในกรณีที่มี
3 แห่งขึ้นไป ให้ระบุชื่อ 3 ลาดับแรก ที่ทาให้เกิดรายได้สูงสุด

20.1.4 มีสถานทีท่ ่องเที่ยวที่อยู่ภายนอกตาบลที่ทาให้เกิด
รายได้ กับคนในชุมชน หรือไม่
20.1.5 ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ที่มีรายได้จากสถานที่
ท่องเทีย่ วที่อยู่ภายในตาบลเป็นรายได้หลัก
20.1.6 ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ที่มีรายได้จากสถานที่
ท่องเทีย่ วที่อยู่ภายในตาบลเป็นรายได้เสริม
20.1.7 ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ที่มีรายได้จากสถานที่
ท่องเทีย่ วที่อยู่ภายนอกตาบล
20.1.8 ครัวเรือนมีรายได้จากสถานที่ท่องเทีย่ วทัง้ ภายใน
และภายนอกตาบล โดยเฉลีย่
20.2 การได้รับผลกระทบจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
20.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีแหล่งท่องเทีย่ วหรือไม่
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ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
จานวน  แห่ง
โปรดระบุ
1).........................................................ประเภท 
2).........................................................ประเภท 
3).........................................................ประเภท 
ประเภทของการท่องเที่ยว
ตอบ 1 ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
ตอบ 2 ท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ
ตอบ 3 ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทย
ตอบ 4 ท่องเทีย่ วสาราญทางน้า
ตอบ 5 ท่องเทีย่ วเชื่อมโยงภูมิภาค
ตอบ 6 อื่น ๆ ระบุ........................................

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
ครัวเรือนละ  บาทต่อปี

ตอบ 0

ไม่มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

20.2.2 จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
20.2.3 ลักษณะของผลกระทบ

20.2.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาจากแหล่งท่องเที่ยว ได้รับ
การแก้ไขหรือไม่
1) ดาเนินการโดยหมูบ่ ้าน/ชุมชน
2) ดาเนินการโดยอบต./เทศบาล
3) ดาเนินการโดยเอกชน
4) ดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง
5) ดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่
6) อื่น ๆ ระบุ..................................
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ตอบ 1 มี
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 1 ขยะ
ตอบ 2 แหล่งน้า
ตอบ 3 เสียง
ตอบ 4 การจราจร
ตอบ 5 อื่น ๆ ระบุ...............................................

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1)
ตอบ 1 มี

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่

หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย
ตัวชี้วดั ที่ 21 การป้องกันโรคติดต่อ
คาอธิบาย
1. โรค (Disease) คือ ความไม่สบาย ความเจ็บป่วย เป็นภาวะที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือขัดขวางการทางานตามปกติ
ของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนปรากฏอาการ ซึ่งโรคสามารถแบ่งตาม สาเหตุที่ทาให้เกิดโรคเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 โรคไม่ติดต่อ เป็นโรคกลุ่ม NCDs (Non-communicable diseases) คือ โรคที่ไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะ
เป็นการสัมผัส คลุกคลี หรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่าง ๆ โรคกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับ
นิสัยหรือพฤติกรรมการดาเนินชีวิต โรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นในคนไทยจานวนมาก 7 โรค ได้แก่ (1) เบาหวาน (2) หลอดเลือด
สมอง (3) หลอดเลือดหัวใจตีบตัน (4) มะเร็งปอด (5) อ้วนลงพุง (6) ความตันโลหิตสูง และ (7) มะเร็ง
ประเภทที่ 2 โรคติดต่ออันตราย (จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 และ ปี 2563 ดังนี้ (1) กาฬโรค (2)
ไข้ทรพิษ (3) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก (4) ไข้เวสต์ไนล์ (5) ไข้เหลือง (6) โรคไข้ลาสซา (7) โรคติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ (8)โรค
ติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (9) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
หรือโรคซาร์ส (12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (13) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประเภทที่ 3 โรคติดต่อตามฤดูกาล (ประกาศกรมควบคุมโรค ปี 2563) โรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิดในช่วงฤดูฝน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ แบ่งเป็น (1) ไข้หวัดใหญ่ (2) ปอดอักเสบ กลุ่มที่ 2 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้า
(1) อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ (2) อหิวาตกโรค กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อนาโดยยุงลาย (1) ไข้เลือดออก (2) ไข้ปวดข้อยุงลายหรือ
ชิคุนกุนยา (3) เลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนู และมือ เท้า ปาก
2. ภัยสุขภาพ ได้แก่ 1) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้า 2) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า 3) อันตราย
จากการถูกสัตว์มีพิษกัด และ 4) อันตรายจากการกินเห็ดพิษ
3. อ้วนลงพุง คือ น้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีรูปร่างสมส่วน แต่มีเส้นรอบเอวที่มากเกินไป มีความเป็นไปได้ว่ามีไขมัน
สะสมที่ช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องมากเกินไป หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ภาวะอ้วนลงพุง (ค่า BMI ซึ่งมีวิธีคานวณ
ดังนี้ นาน้าหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกาลังสอง หรือ BMI = น้าหนัก (kg) ÷ ส่วนสูง (m)2
(โดยผู้ชายควรมีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. หรือ 35.4 นิ้ว ส่วนผู้หญิงควรมีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม. หรือ 31.5 นิ้ว ค่า BMI จะ
อยู่ที่ 22 –23 ในขณะที่หญิงที่รูปร่างสมส่วน ค่า BMI จะอยู่ที่ 19 –20)
4. อาการเรื้อรัง หมายถึง อาการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อ และโรคแห่งความเสื่อม โดยมีลักษณะของกลุ่มโรคคือ มีสาเหตุที่ไม่
ชัดเจนแน่นอน มาจากหลายปัจจัยเสี่ยง ระยะแฝงตัวนาน มีการดาเนินการของโรคความเจ็บป่วยนาน ไม่ใช่โรคติดต่อ กลุ่ม
โรคนี้มีผลกระทบทาให้ร่างกายไม่สามารถทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ มีความพิการและส่วนใหญ่รักษาไม่หายขาด เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น
คาถาม
21.1 ผู้ป่วยหรือตายด้วยโรคภัย
21.1.1 ในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยหรือตายด้วยโรค
ต่อไปนี้

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

21.1.1.1 โรคไม่ติดต่อ
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.2)
มี
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1.1.2)
มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตาย  คน
ตาย  คน
ตาย  คน
ตาย  คน
ตาย  คน
ตาย  คน
ตาย  คน

1) เบาหวาน
2) หลอดเลือดสมอง
3) หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
4) มะเร็งปอด
5) อ้วนลงพุง
6) ความตันโลหิตสูง
7) มะเร็ง
21.1.1.2 โรคติดต่ออันตราย

ซาร์ส
เมอร์ส

1) กาฬโรค
2) ไข้ทรพิษ
3) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก
4) ไข้เวสต์ไนล์
5) ไข้เหลือง
6) โรคไข้ลาสซา
7) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
8) โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
9) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรค

ป่วย  คน
ป่วย  คน
ป่วย  คน
ป่วย  คน
ป่วย  คน
ป่วย  คน
ป่วย  คน

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1.1.3)
ตอบ 1 มี
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน

12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรค

ป่วย  คน ตาย  คน

13) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
21.1.1.3 โรคติดต่อตามฤดูกาล

ป่วย  คน ตาย  คน

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1.1.4)
ตอบ 1 มี
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน


1) ไข้หวัดใหญ่
2) ปอดอักเสบ
3) อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
4) อหิวาตกโรค
5) ไข้เลือดออก
6) ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา
7) เลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนู และมือ เท้า ปาก
21.1.1.4 การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้า
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คาถาม
1) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า
2) อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด
3) อันตรายจากการกินเห็ดพิษ
21.1.1.5 โรคจากการทางาน
1) โรคฝุน่ หิน
2) โรคใยหิน
3) โรคฝุน่ ฝ้าย
4) โรคหืดเหตุอาชีพ
5) โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
6) โรคการได้ยินเสื่อมเหตุเสียงดัง
7) โรคเหตุลดความกดอากาศ
8) การเจ็บป่วยเหตุความร้อน
9) โรคผิวหนังอักเสบเหตุสารระคาย
10) โรคผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้
11) โรคปวดหลังเหตุอาชีพ
12) โรคพิษออร์กาโนฟอสเฟต
13) โรคพิษคาร์บาเมต
14) โรคพิษไพรีทรอยด์
15) โรคพิษสังกะสีฟอสไฟด์
16) โรคพิษพาราควอท
17) โรคพิษกลัยโฟเสต
18) โรคพิษโลหะหนัก (ระบุ....................................)
19) โรคเหตุสารระเหยและสารทาละลาย
(ระบุ..........................................)
20) โรคพิษจากก๊าซ (ระบุ.......................................)
21) โรคอื่นๆ ที่มีอาการเรื้อรัง
(ระบุ...........................................)
21.1.1.6 ผู้บาดเจ็บหรือตายด้วยอุบัติเหตุ
1) ผู้บาดเจ็บหรือตายด้วยอุบัติเหตุทางบก
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ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1.1.5)
ตอบ 1 มี
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1.1.6)
ตอบ 1 มี
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน
ป่วย  คน ตาย  คน

ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 21.1.1.7)
ตอบ 1 มี
บาดเจ็บ  คน ตาย  คน

กลางคืน

คาถาม
2) ผู้บาดเจ็บหรือตายด้วยอุบัติเหตุทางบกในตอน

3) ผู้บาดเจ็บหรือตายด้วยอุบัติเหตุทางน้า
21.1.1.7 ในรอบปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ /
องค์กรต่างๆ / ผูน้ าชุมชน / อาสาสมัคร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคภัยต่างๆ ด้วยสื่อ หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ
บาดเจ็บ  คน ตาย  คน
บาดเจ็บ  คน ตาย  คน

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ครัง้
ผู้แทนครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วม  คน

21.2 สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
21.2.1 จานวนสถานบริการ/สถานบันเทิงในหมู่บ้าน/ ชุมชน 
ตอบ 0
จาแนกตามประเภท
ตอบ 1

1) คาราโอเกะ บาร์เบียร์ คาเฟ่ ผับ
ตอบ 0
ตอบ 1

2) ร้านอาหาร/สวนอาหาร


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ร้านตัดผมและเสริมสวย ร้านตัดผมชาย


ตอบ 0
ตอบ 1

4) นวดแผนโบราณ/สปา
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 22.1)
มี
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0
ตอบ 1

5) โรงแรม บังกะโล


ตอบ 0
ตอบ 1

6) แคมป์คนงานก่อสร้าง


ตอบ 0
ตอบ 1

7) ชุมชนแรงงานข้ามชาติ


ตอบ 0
ตอบ 1

8) บ่อนการพนัน


ตอบ 0
ตอบ 1
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
จานวนพนักงานบริการ คน
เพศชาย
 คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

21.2.2 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาสถานที่ตามข้อ 19.2.1 ได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการหรือไม่

157


ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ได้รับ
ได้รับ โปรดระบุ
จานวนเฉลี่ย  ครัง้ ต่อ 1 เดือน

ตัวชี้วดั ที่ 22 การได้รับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย
คาถาม
22.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ สามารถเข้าถึงบริการและดูแลสุขภาพ
อนามัยภายในตาบลหรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

22.2 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีบริการ ต่อไปนี้ หรือไม่
22.2.1 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ให้บริการ


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

22.2.2 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

22.2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีการให้บริการ
ตรวจสุขภาพเกษตรกร (คลินกิ เกษตรกร)


ตอบ 0
ตอบ 1

22.2.4 ศูนย์บริการสาธารณสุข (สถานีอนามัยในเขตเมือง
และพืน้ ทีพ่ ิเศษ)


ตอบ 0
ตอบ 1

22.2.5 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีร้านขายของชาที่ขายยาชุดหรือ
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท


ตอบ 0
ตอบ 1

เข้าไม่ถึง โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
เข้าถึงทุกครัวเรือน โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง

22.3 การได้รับบริการด้านสุขภาพ
คาอธิบาย
1. สิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบของคนไทย ประกอบด้วย
1) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ คุ้มครองการรักษาพยาบาลให้กบั ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
2) สิทธิประกันสังคม สาหรับผู้ประกันตนตามสิทธิ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทโี่ รงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียน
มีสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ดูแลระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3) สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท คุ้มครองคนไทยที่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิตามข้อ 1
หรือข้อ 2
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คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ
2. แพทย์ทางเลือก หมายถึง วิธีการรักษาโรคที่บาบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แผนปัจจุบนั ซึ่งไม่อาศัยเคมีบาบัดอย่าง
เดียว เช่น การฝังเข็ม การนวดกดจุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยวิธีธรรมชาติบาบัด (ชีวจิตแมคโครไบโอ
ติค) เป็นต้น
คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ
22.3.1 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย คนส่วนมากเริ่มต้นรักษา ลาดับที่ 1 
ลาดับที่ 2 
(ตามอาการ) 3 ลาดับแรก
ลาดับที่ 3 
ตอบ 1 รับสิทธิการรักษาพยาบาล 3 ระบบของ
คนไทย
ตอบ 2 ไปซื้อยาซอง ยาชุด จากร้านค้ากินเอง
ตอบ 3 ไปรับบริการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขหรือคลินกิ
ตอบ 4 ไปรับบริการรักษาพยาบาลจาก อสม.
หรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชมชน
ตอบ 5 ไปรับบริการจากหมอแผนโบราณ/แพทย์
ทางเลือก
ตอบ 6 อื่นๆ (เช่น ใช้ยาสามัญประจาบ้านรักษา
ไม่กินยาชุด/ยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ
ที่ไม่ได้ปรุงขึน้ เฉพาะสาหรับตนเอง)
22.3.2 เมื่อเจ็บป่วยรุนแรง คนในหมู่บ้าน/ชุมชนส่วนมาก รับ 
ตอบ 1 ภายใน 30 นาที
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐด้วยพาหนะที่นยิ มกัน
ค่าเดินทางเฉลี่ยครั้งละ
โดยใช้เวลาเดินทาง
 บาท
ตอบ 2 ระหว่าง 30-60 นาที
ค่าเดินทางเฉลี่ยครั้งละ
 บาท
ตอบ 3 มากกว่า 1 ชั่วโมง
ค่าเดินทางเฉลี่ยครั้งละ
 บาท
22.3.3 ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
และทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

1) ได้รับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
ตอบ 0
ตอบ 1
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศทางเลือก 

ตอบ 0
ตอบ 1

2) ทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

คน

 คน
 คน
 คน
 คน

ตัวชี้วดั ที่ 23 อนามัยแม่และเด็ก
คาอธิบาย
1. ทารกเกิดมีชีพ หมายถึง การที่ทารกคลอดมาโดยวิธีใดก็ตามและไม่คานึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยทารกที่คลอด
ออกมานั้นจะต้องมีการหายใจเพื่อแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต (มีลมหายใจเกินกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) เช่น การเต้นของหัวใจ
หรือการเต้นของเส้นโลหิต สายสะดือ หรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย
2. ทารกเกิดไร้ชีพ หมายถึง การ คลอดตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์มารดามาแล้วอย่างน้อย 28 สัปดาห์ ถ้าคลอดออก มาแล้วมีชีวิต
เรียกว่า “เกิดมีชีพ” ถ้าไม่มีชีวิตเรียกว่า “เกิดไร้ชีพ” หรือ “ตาย คลอด” ปัจจุบัน คาว่า การเกิด (birth) ที่ใช้กันทั่วไป
หมายถึงบุตรเกิดรอด
3. การแท้งบุตร หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ซึ่งตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ถูกขับออกมา อายุครรภ์น้อยกว่า 28
สัปดาห์ ถือเป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ โดยการแท้ง แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การแท้งตามธรรมชาติ และ
การแท้งโดยมารดาตั้งใจ
4. แม่วัยรุ่นหรือแม่วัยใส คือ มารดาที่ตั้งครรภ์และให้กาเนิดทารก ในขณะที่ตนเองยังมีอายุน้อยกว่า 20 ปี
คาถาม
23.1 ในรอบปีที่ผา่ นมา มีสตรีตงั้ ครรภ์ หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ


ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 23.2)
ตอบ 1 มี
23.1.1 จานวนผู้ตั้งครรภ์
จานวน  คน
23.1.2 จานวนผู้ตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาล 
ตอบ 0 มี โปรดระบุ
หรือสถานพยาบาลตามข้อ 23.1.1
จานวน
 คน
อายุต่ากว่า 20 ปี  คน
ตอบ 1 ไม่มี

23.1.3 จานวนมารดาเสียชีวิตต่อการเกิดมีชพี
ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

23.1.4 จานวนมารดาเสียชีวิตต่อการเกิดไร้ชพี
ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

23.1.5 จานวนทารกมีชีพที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาล หรือ
ตอบ 0 มี
สถานพยาบาลตามข้อ 23.1.1 หรือเกิดโดยไม่ได้รับการดูแลอย่าง
ตอบ 1 ไม่มี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

23.2 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีเด็กแรกเกิด - อายุต่าว่า 5 ปี
ตอบ 0 ไม่มี
เสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ หรือไม่
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
เพศชาย
 คน
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศหญิง

เพศทางเลือก 

23.3 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สตรีตั้งครรภ์ และการดูแลทารกหรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

23.4 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนครอบครัวหรือไม่
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 คน

คน
คน

ตัวชี้วดั ที่ 24 สุขภาวะคนพิการและผู้สูงอายุ
คาอธิบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่สอง) ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประกอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2556 ได้กาหนดลักษณะความพิการไว้ 7 ประเภท ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น
(1) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่น
สายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็น
แม้แต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา
(2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้
แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน
18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(1) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้
ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของ
เสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป
(2) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินเมื่อตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000
เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40
เดซิเบล
(3) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูด
หรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
(1) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการ
เคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมี
ผลกระทบต่อการทางานมือ เท้า แขน ขา
(2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และ
ภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด
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5. ความพิการทางสติปัญญา
การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็น
ผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
6. ความพิการทางการเรียนรู้
การที่ บุ คคลมีข้อ จ ากัด ในการปฏิบัติ กิจ กรรมในชีวิ ต ประจ าวั นหรื อ การเข้ าไปมี ส่ว นร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทาให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียน การคิด
คานวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา
7. ความพิการออทิสติก
การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้ นแสดงก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ
เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

24.1 สุขภาวะคนพิการ
24.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีคนพิการ หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

24.1.2 ประเภทคนพิการ
1) ความพิการทางการเห็น


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

2) ความพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย

3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 24.2)
มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม


ตอบ 0
ตอบ 1

5) ความพิการทางสติปัญญา


ตอบ 0
ตอบ 1

6)ความพิการทางการเรียนรู้


ตอบ 0
ตอบ 1

7) ความพิการออทิสติก


ตอบ 0
ตอบ 1

24.1.3 คนพิการซ้าซ้อน (คนพิการมากกว่า 1 ประเภท)
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ

คาถาม

หน้า

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน
 คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

24.1.4 มีคนพิการทีย่ ังเข้าไม่ถึงระบบประกันสุขภาพถ้วน


ตอบ 0

ตอบ 1
24.2 สุขภาวะผู้สูงอายุ ( ผู้ทมี่ ีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป)
24.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีผู้สงู อายุ หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก
ไม่มี
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

 คน
 คน
 คน
 คน

24.2.2 ประเภทผู้สูงอายุ
คาอธิบาย
1. กลุ่มติดสังคม เป็นผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีโรคเรื้อรัง 1–2 โรค แต่ควบคุมได้
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยอิสระ มักเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม และมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่น
2. กลุ่มติดบ้าน เป็นผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วน มีโรคเรื้อรังหลายโรคหรือมี
ภาวะแทรกซ้อน มีข้อจากัดในการใช้ชีวิตในสังคม เช่น มีปัญหาสุขภาพ(เคลื่อนไหวลาบาก ซึมเศร้า หลงลืม สมองเสื่อม)ไม่
ชอบออกสังคม ติดภาระทางบ้าน
3. กลุ่มติดเตียง เป็นผู้สูงวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น มี
การเจ็บป่วยเรื้อรังมายาวนาน และมีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะหง่อมและเปราะบาง

1) กลุ่มติดสังคม
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

2) กลุ่มติดบ้าน
ตอบ 0 ไม่มี
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คาถาม
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

3) กลุ่มติดเตียง

24.2.3 ผู้สูงอายุที่มศี ักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

24.2.4 ผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม

24.2.5 ผู้สงู อายุเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสม

24.2.6 ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ
และการคุ้มครองทางสังคม

167


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0

ตัวเลือก/คาตอบ
มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย

 คน
 คน

คาถาม
ตอบ 1
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ตัวเลือก/คาตอบ
เพศหญิง

เพศทางเลือก 
ไม่มี

คน
คน

ตัวชี้วดั ที่ 25 อนามัยสิ่งแวดล้อม
คาอธิบาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึงการจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลของระบบ นิเวศระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม
หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
1. การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ขยะแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) ขยะย่อยสลาย คือ ขยะเน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว นามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น 2) ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
เหลือใช้ที่นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น 3) ขยะ
ทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่น ๆ ที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าถ้านากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป เป็นต้น และ 4) ขยะอันตราย คือ ขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ติดไฟง่าย
ปนเปื้อนสารพิษ กัดกร่อน มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ระเบิด ทาให้ระคายเคือง เป็นต้น
2. การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล คือการรักษาสภาพให้สะอาด ไม่มีน้าขังหรือสกปรกมีกลิ่นเหม็น
3. การจัดบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้านที่พักอาศัย เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และลดการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์พาหะและแมลงนาโรคมาสู่คน เช่น หนูแมลงสาบ ยุง เป็นต้น
4. การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้าดื่ม เพื่อลดปัญหาโรคอาหาร มีการกรองน้า เป็นต้น
5. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พเิ ศษ หรือพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมลภาวะ7 ประเด็น ได้แก่ ฝุ่นควัน น้าเสีย
น้าไม่สะอาด ขยะมูลฝอย ส้วมสิ่งปฏิกูล สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค และใช้สารเคมี
6. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อรองรับต่อกรณีสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ การจัดการมลพิษทางอากาศทั้งภายในอาคาร หรือ ภายนอกอาคาร การจัดการเหตุราคาญด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน สาหรับประชาชน: สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
2560)
คาถาม
25.1 การจัดการขยะในครัวเรือน

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน

25.1.1 จานวนครัวเรือนที่รู้จักการกาจัด และลดขยะทีถ่ ูกวิธี
1) เลือกซื้อสินค้าที่บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถนามาใช้ใหม่ จานวน  ครัวเรือน
ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ เป็นต้น
2) นาเศษอาหารมาทาปุ๋ยหมัก
จานวน  ครัวเรือน
3) แยกขยะได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ จานวน  ครัวเรือน
ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
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คาถาม
4) นาขยะเปียกไปทิง้ ทุกวัน
5) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถนามาใช้ใหม่ เช่น แก้ว
กระดาษ เป็นต้น
25.2 การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 0
ตอบ 1

1) รักษาความสะอาดในบ้าน และบริเวณบ้านอย่าง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

2) ลักษณะมีความมัน่ คงแข็งแรง ปลอดภัยจากภัย

จานวน  ครัวเรือน

3) มีการป้องกันอันตรายจากมนุษย์ สัตว์และแมลง
แพร่เชื้อโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู แมลงสาป เป็นต้น
25.4 การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้าดื่ม

จานวน  ครัวเรือน

1) ในรอบปีทผี่ ่านมา หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ ได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐานน้าสาหรับบริโภค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

2) ในรอบปีทผี่ ่านมา หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพของร้านขายอาหาร หรือตลาดจาหน่ายอาหาร
สด จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องหรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

1) ไม่มีส้วม
2) ใช้ส้วมที่ไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกลู
25.3 การจัดบ้านหรือที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ

สม่าเสมอ
ธรรมชาติ

25.5 หมู่บา้ น / ชุมชนนี้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่พิเศษ
หรือพื้นทีเ่ สี่ยง ดังต่อไปนี้หรือไม่
1) ฝุ่นควัน / PM2.5
2) น้าเสีย / น้าไม่สะอาด
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ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1


ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อเดือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวนเฉลี่ย  ครั้งต่อเดือน

ไม่มี
มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

3) ขยะมูลฝอย /การกาจัดสิ่งปฏิกลู
4) ส้วม
5) สัตว์และแมลงทีเ่ ป็นพาหะนาโรค
6) ใช้สารเคมีในการเกษตร
7) มลพิษทางเสียง เช่น เขตสนามบิน เขตโรงงาน
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ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

ตัวชี้วดั ที่ 26 ความปลอดภัยในการทางาน
คาอธิบาย
1. การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางาน หมายถึง การถูกของมีคมบาด ถูกของหนักตกทับ หรือกระแทกตกจากที่สูง การ
บาดเจ็บ การบาดเจ็บสาหัส การพิการ และการเสียชีวิตจากการทางาน รวมทั้งการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานบางอาชีพที่
เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น ช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น
2. การเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ผื่นคันที่ผิวหนัง แน่นหน้าอก ไอ
หอบ อาเจียน อุจจาระร่วง หมดสติ ในขณะใช้หรือหลังจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
3. ข้อมูลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเก็บรวบรวมได้จากระเบียนรายงาน รบ.1ก.01 หรือ รบ.1ก/1 ของสถานบริการสาธารณสุข
ทั้งนี้ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย หรือตายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยผิดวัตถุประสงค์ เช่น การฆ่าตัวตาย เป็นต้น
คาถาม
26.1 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีคนได้รบั บาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยหรือพิการจากการทางาน
26.2 มีการบาดเจ็บจากการทางานในสถานประกอบการ

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

26.3 มีการเจ็บป่วยจากการทางานในสถานประกอบการ

26.4 มีการเจ็บป่วยจากการทางานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ/กลุ่ม 
ตอบ 0
วิสาหกิจชุมชน/ผู้รบั งานไปทาทีบ่ ้าน
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

26.5 มีการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก

 คน
 คน
 คน
 คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
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คน
คน
คน

ตัวชี้วดั ที่ 27 การกีฬาและการออกกาลังกาย
คาถาม
27.1 การแข่งขันกีฬา
27.1.1 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

27.1.2 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการฝึกสอนกีฬาให้กบั
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

27.1.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน/ 
ตอบ 0
ชุมชน
ตอบ 1
27.2 ในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้มีบริการ ต่อไปนีห้ รือไม่
27.2.1 สนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป เช่น
ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน เป็นต้น และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
(นับที่อยู่ในโรงเรียนด้วย)


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

27.2.2 สนามกีฬา


ตอบ 0
ตอบ 1

28.2.3 ลานออกกาลังกาย


ตอบ 0
ตอบ 1

27.2.4 ฟิตเนส

27.3 ในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้มีกิจกรรมต่อไปนีห้ รือไม่
27.3.1 เต้นแอโรบิค


ตอบ 0
ตอบ 1
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 ครั้ง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 ครั้ง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 ครั้ง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 แห่ง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 แห่ง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 แห่ง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน

 แห่ง

ไม่มี
มี
จานวนครั้งที่จัด  ครั้งต่อ
สัปดาห์

คาถาม
27.3.2 วิ่งออกกาลังกาย

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี
จานวนครั้งที่จัด  ครั้งต่อ
สัปดาห์
ระบุ........................................................................

27.3.3 อื่น ๆ
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หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 28 การให้บริการด้านการศึกษา
คาถาม
28.1 บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา

28.1.1 หมู่บ้านชุมชนนี้ มีเด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ตอบ 0
ปฐมวัย สามารถเข้าถึงการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
ตอบ 1
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนภายในตาบล หรือไม่
28.1.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลีย้ งเด็ก 
ตอบ 0
ก่อนวัยเรียนภายในตาบล มีบริการต่อไปนี้หรือไม่
ตอบ 1

1) ระบบไฟฟ้า
ตอบ 0
ตอบ 1

2) ระบบอินเทอร์เน็ต
ตอบ 0
ตอบ 1

3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
ตอบ 0
ตอบ 1

4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
ตอบ 0
ตอบ 1

5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
ตอบ 0
ตอบ 1

6) สุขาแยก ชาย – หญิง
ตอบ 0
ตอบ 1
7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่ 
ตอบ 0
น้าสะอาด
ตอบ 1

28.1.2 หมู่บ้านชุมชนนี้ มีเด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ตอบ 0
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) สามารถเข้าถึงการให้บริการ
ตอบ 1
สถานศึกษาภายในตาบล หรือไม่

28.1.2.1 โรงเรียนที่เปิดสอนก่อนระดับ
ตอบ 0
ประถมศึกษา มีบริการต่อไปนี้หรือไม่
ตอบ 1
176

ตัวเลือก/คาตอบ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึง
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28.1.2)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
เข้าไม่ถึง
เข้าถึง
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28.1.3)
มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

1) ระบบไฟฟ้า
2) ระบบอินเทอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
6) สุขาแยก ชาย – หญิง

น้าสะอาด

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่

28.1.3 หมู่บ้านชุมชนนี้ มีเด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา สามารถเข้าถึงการให้บริการสถานศึกษาภายใน
ตาบล หรือไม่
28.1.3.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา
มีบริการต่อไปนี้หรือไม่
1) ระบบไฟฟ้า
2) ระบบอินเทอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
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ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
เข้าไม่ถึง
เข้าถึง
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 28.1.4)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
6) สุขาแยก ชาย – หญิง

น้าสะอาด

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่

28.1.4 หมู่บ้านชุมชนนี้ มีเด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเข้าถึงการให้บริการสถานศึกษา
ภายในตาบล หรือไม่
28.1.4.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีบริการต่อไปนี้หรือไม่
1) ระบบไฟฟ้า
2) ระบบอินเทอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
6) สุขาแยก ชาย – หญิง

น้าสะอาด

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่
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ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
เข้าไม่ถึง
เข้าถึง
ไม่มี(ข้ามไปตอบข้อ 28.1.5)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

คาถาม

28.1.5 หมู่บ้านชุมชนนี้ มีเด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ตอบ 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเข้าถึงการให้บริการ
ตอบ 1
สถานศึกษาภายในตาบล หรือไม่
28.1.5.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ตอบ 0
ปลาย มีบริการต่อไปนี้หรือไม่
ตอบ 1

1) ระบบไฟฟ้า
ตอบ 0
ตอบ 1

2) ระบบอินเทอร์เน็ต
ตอบ 0
ตอบ 1

3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
ตอบ 0
ตอบ 1

4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
ตอบ 0
ตอบ 1

5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
ตอบ 0
ตอบ 1
6) สุขาแยก ชาย – หญิง

น้าสะอาด

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่

28.1.6 หมู่บ้านชุมชนนี้ สามารถเข้าถึงการให้บริการ
การศึกษาผู้ใหญ่ภายในตาบล หรือไม่
28.1.6.1 การศึกษาผู้ใหญ่ (โรงเรียนที่เป็นสถาบัน
มีครู นักเรียน และตัวอาคาร ไม่นบั อาคารชั่วคราวหรือวัด หรือ
ศาลาที่ กศน. มาใช้สอนหนังสือ) มีบริการต่อไปนี้หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

1) ระบบไฟฟ้า
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ตัวเลือก/คาตอบ
เข้าไม่ถึง
เข้าถึง
ไม่มี(ข้ามไปตอบข้อ 28.1.6)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
เข้าไม่ถึง
เข้าถึง
ไม่มี (ข้ามไปตอบ ข้อ 28.1.7)
มี
ไม่มี
มี

คาถาม
2) ระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวเลือก/คาตอบ

3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
6) สุขาแยก ชาย – หญิง

น้าสะอาด

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่

28.1.7 ที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้าน/ชุมชนที่ใช้บริการได้
มีบริการต่อไปนีห้ รือไม่
1) ระบบไฟฟ้า
2) ระบบอินเทอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
6) สุขาแยก ชาย – หญิง
180


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี(ข้ามไปตอบ ข้อ 28.1.8)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

คาถาม
น้าสะอาด

ตัวเลือก/คาตอบ

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่

28.1.8 ห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องสมุด
วัด ที่ใช้การได้ มีบริการต่อไปนีห้ รือไม่
1) ระบบไฟฟ้า
2) ระบบอินเทอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
4) โครงสร้างสาหรับผู้พกิ าร
5) บริการน้าบริโภคที่สะอาด
6) สุขาแยก ชาย – หญิง

น้าสะอาด

7) อุปกรณ์สง่ เสริมการล้างมือ เช่น เจลล้างมือ สบู่

ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี (ข้ามไปตอบ ข้อ 28.2)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

28.2 ภายในตาบล ทีห่ มู่บา้ น/ชุมชนนี้ตั้งอยู่ มีบริการสาธารณะ
ต่อไปนี้ หรือไม่
คาอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่มีการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ที่เกิดโดย
ชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการสืบทอดของปัญญาท้องถิ่น โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เช่น การจัดการทรัพยากรใน
จังหวัดน่าน การทาเกษตรผสมผสานของผู้ใหญ่วิบูลย์ การพึ่งตนเองแบบกลุ่มอโศก ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องมีสิ่งปลูกสร้างรองรับ
อาจเป็นแปลงนา หรือกระบวนการที่เป็นแหล่งความรู้
28.2.1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
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คาถาม
28.2.2 ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน/ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตาบล 
ตอบ 0
ตอบ 1

28.2.3 สนามเด็กเล่น (นับที่อยู่ในโรงเรียนด้วย)
ตอบ 0
ตอบ 1

28.2.4 ลานกีฬา หรือสถานที่สาหรับออกกาลังกาย
ตอบ 0
สาธารณะ (นับที่อยู่ในโรงเรียนด้วย)
ตอบ 1
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ตัวเลือก/คาตอบ
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง

ตัวชี้วดั ที่ 29 ความรอบรู้
คาถาม
29.1 ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ

ตัวเลือก/คาตอบ

คาอธิบาย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) หมายถึง ความสามารถหรือทักษะของบุคคลที่จะเข้าใจ ข้อมูลสุขภาพ
โต้ตอบซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งเลือกรับบริการสุขภาพในชีวิตประจาวัน เช่น การเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ความรู้ สุ ขภาพที่ ไ ด้ รั บ มา ความสามารถในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก าร เกี่ ย วกั บ สุ ขภาพอย่ า งเหมาะสม
ความสามารถที่จะแนะนาและบอกต่อข้อมูลสุขภาพให้คนอื่นได้
29.1.1 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ใน 
ตอบ 0 ไม่ใช่
การเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อความรู้สุขภาพที่ได้รับมา
ตอบ 1 ใช่

29.1.2 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ตอบ 1 ใช่
เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเหมาะสม

29.1.3 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถที่จะแนะนาและบอกต่อข้อมูลสุขภาพให้คนอืน่ ได้
ตอบ 1 ใช่
29.2 ความรอบรู้ดา้ นดิจิทัล
คาอธิบาย
ความรอบรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการเข้าถึง ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ มีมารยาท เคารพสิทธิและกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย

29.2.1 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การใช้งาน
ตอบ 1 ใช่
คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมนาเสนอ
งาน การใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
การสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน

29.2.2 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการติดตามข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ตอบ 1 ใช่
29.3 ความรอบรู้ดา้ นสื่อ
คาอธิบาย
ความรอบรู้ดา้ นสื่อ (Media literacy) หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ
การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้

29.3.1 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการเข้าถึงสื่อสาธารณะที่หลากหลาย
ตอบ 1 ใช่
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คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ

29.3.2 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะสื่อที่ดีและไม่ดี รวมทั้งมี ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่
ความเข้าใจจุดมุ่งหมายการนาเสนอเนื้อหาของสื่อ

29.3.3 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ
ตอบ 1 ใช่

29.3.4 ครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชนส่วนใหญ่มี
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้
ตอบ 1 ใช่
29.4 ความรอบรู้เรื่องการเงิน
คาอธิบาย
ความรอบรู้ทางการเงิน (Financial literacy) หมายถึง การทีป่ ระชาชนมีความรู้และความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของตนเอง ตั้งแต่การหารายได้ การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการจัดทางบประมาณ
รายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
29.4.1 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนส่วนใหญ่มีความสามารถใน 
ตอบ 0 ไม่ใช่
การค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินได้
ตอบ 1 ใช่

29.4.2 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนส่วนใหญ่ มีความรู้และ
ตอบ 0 ไม่ใช่
ความสามารถในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย วางแผนการ
ตอบ 1 ใช่
ใช้จ่ายเงินตามความจาเป็น และรูจ้ ักการออมเงิน
29.4.3 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้และมีการ 
สร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการนาเงินไปลงทุนเพื่อสร้าง ตอบ 0 ไม่ใช่
ตอบ 1 ใช่
รายได้

184

ตัวชี้วดั ที่ 30 การได้รับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ
คาถาม
30.1. การจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชน
30.1.1 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้ ได้รับ
การฝึกอบรม ด้านอาชีพ ดังนี้ (คนที่รับการอบรมหลายข้อ
สามารถนับซ้าระหว่างข้อได้)
1) ด้านเกษตรกรรม (กสิกรรม, ปศุสัตว์, ประมง)

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

2) ด้านอุตสาหกรรม


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ด้านการค้า การตลาด การบริการ

4) อื่น ๆ (ระบุ...............................................)

30.1.2 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้ ได้รับ
การฝึกอบรมด้านการศึกษา ดังนี้ (คนที่รับการอบรมหลายข้อ
สามารถนับซ้าระหว่างข้อได้)
1) การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ การรณรงค์เพื่อการ
เรียนรู้หนังสือและการจัดกลุ่มสนใจ
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ไม่ได้
ได้รับ
ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

ตอบ 0 ไม่ได้
ตอบ 1 ได้รับ

ตอบ 0 ไม่ได้

คน
คน
คน
คน

คาถาม
ตอบ 1

2) การฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่และ 
ตอบ 0
สิทธิพลเมือง
ตอบ 1

3) การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5) การเรียนรู้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

6) การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดาริ (เช่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสาพระราชทาน ฯลฯ)
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ตัวเลือก/คาตอบ
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

ตอบ 0
ตอบ 1

7) การเรียนรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจาวัน

8) การเรียนรู้ด้านสวัสดิการสังคม (เช่น ผู้สงู อายุ
คนพิการ เด็กและเยาวชน จิตอาสา ฯลฯ)

9) อื่น ๆ (ระบุ..................................................)

30.1.3 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้ ได้รับ
การฝึกอบรมด้านสุขภาวะ ดังนี้
1) โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค

2) อนามัยแม่และเด็ก
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ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

ตอบ 0 ไม่ได้
ตอบ 1 ได้รับ

ตอบ 0 ไม่ได้
ตอบ 1 ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

ตอบ 0 ไม่ได้
ตอบ 1 ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง


คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศทางเลือก  คน

ตอบ 0
ตอบ 1

3) การออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพ

4) เฝ้าระวังโรคระบาดตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ 
ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

5) การคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว

บุหรี่

เพศสัมพันธ์

6) ความรู้เกีย่ วกับโทษของยาเสพติด เหล้า และ


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

7) ความรู้แก่วัยรุน่ เกีย่ วกับการป้องกันโรคจาก
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ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

คน
คน
คน
คน

คาถาม
8) เพศวิถศี ึกษา (พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่เคารพซึง่ กันและกัน)

9) อื่น ๆ (ระบุ.................................................)

30.2 คนในชุมชนส่วนใหญ่ตอ้ งการเรียนรูแ้ ละฝึกอบรม
30.2.1 การฝึกอบรมด้านอาชีพ

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ได้
ได้รับ โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน

คน
คน
คน
คน


ตอบ 0 ไม่ต้องการ
ตอบ 1 ต้องการ โปรดระบุ...................................

ตอบ 0 ไม่ต้องการ
ตอบ 1 ต้องการ โปรดระบุ...................................

ตอบ 0 ไม่ต้องการ
ตอบ 1 ต้องการ โปรดระบุ...................................
ระบุ.............................................................................

30.2.2 การฝึกอบรมด้านการศึกษา
30.2.3 การฝึกอบรมด้านสุขภาวะ
30.2.4 อื่น ๆ
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ตัวชี้วดั ที่ 31 โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของคนพิการ
คาถาม
31.1 หมู่บา้ น / ชุมชนนี้ มีคนพิการหรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 32)
มี โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
 คน

31.1.1 คนพิการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองได้
จานวน
ทั้งหมด
31.1.2 คนพิการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
จานวน  คน
ทั้งหมด
31.2 คนพิการในหมูบ่ ้าน / ชุมชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9
ปี (ป.1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)

31.2.1 คนพิการทางร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองได้
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 

31.2.2 คนพิการทางร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
31.2.3 จานวนคนพิการตามข้อ 31.1 ที่สามารถประกอบฝึก 
ตอบ 0 ไม่มี
อาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
รวมจานวน 
เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก 
31.2.4 จานวนคนพิการตามข้อ 31.1 ที่ได้รับการฝึกอาชีพ 
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คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0
ตอบ 1

31.3 ความต้องการของคนพิการในหมู่บ้าน / ชุมชนในการฝึก
อาชีพ
1) ด้านการเกษตร


ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

2) ด้านหัตถกรรม / งานฝีมือ


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ด้านการทาอาหาร/แปรรูป


ตอบ 0
ตอบ 1

4) ด้านการช่าง

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
โปรดระบุ......................................................................

5) อื่น ๆ
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
เพศหญิง
 คน
เพศทางเลือก  คน
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หมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวชี้วดั ที่ 32 การรวมกลุ่มของประชาชน
คาอธิบาย
การรวมกลุ่ม คือ การที่ประชาชน หรือคนในชุมชนมีการรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม 2 ประเภทคือ 1) กลุ่มที่เป็นทางการ คือการแต่งตั้งขึ้นตามโครงสร้างอานาจหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น 2) กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ คือ สมาชิกรวมตัวขึ้นมาเองไม่เป็นไป
ตามคาสั่ง ก่อขึ้นมาเป็นไปตามความสนใจร่วมกันและมิตรภาพ เช่น กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มเกษตร เป็นต้น
คาถาม
32.1 การรวมกลุ่มของประชาชน ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนี้
32.1.1 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการที่ดนิ สาธารณะ เพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน /
ชุมชน


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.2 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ สาหรับการมีทอี่ ยู่อาศัย เพื่อลดจานวนผู้ไร้
บ้าน/ไร้ทพี่ ึ่ง


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.3 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการปกป้อง
มรดกทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.4 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการปกป้อง
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ (เช่น ตัดไม้ทาลายป่า ไฟป่า ฝุน่ ละออง
ขนาดเล็ก ฯลฯ)


ตอบ 0
ตอบ 1

193

ตัวเลือก/คาตอบ

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน

32.1.5 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการกาจัด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (ทางน้า ทางอากาศ ทางเสียง ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู )


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.6 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการทา
กิจกรรมด้านพลังงาน เช่น การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน
เทคโนโลยีพลังงาน เป็นต้น


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.7 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการประชุม
ของหมู่บ้าน / กลุ่มต่างๆ เช่น กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
สตรี สหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพหรือกองทุนหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ฯลฯ


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.8 ครัวเรือนทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่มเกีย่ วกับการทา
กิจกรรมชุมชนในพื้นที่ (เช่น ปลูกต้นไม้ ทาความสะอาดสถานที่
สาธารณะ ฯลฯ)


ตอบ 0
ตอบ 1

32.1.9 อื่นๆ ระบุ...............................................................

ตอบ 0
ตอบ 1
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ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน 
ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 
ครัวเรือน

ตัวชี้วดั ที่ 33 การมีส่วนร่วมของชุมชน
คาอธิบาย
1. เวทีประชาคม หมายถึง การจัดให้มีการประชุมคนส่วนใหญ่ของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น การเสนอปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ผลลัพธ์ของเวทีประชาคม ไม่จาเป็นต้องได้แผนชุมชนที่
เป็นลายลักษณ์อักษร
2. แผนชุมชน หมายถึง การกาหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน
จัดทาแผนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่
ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกาหนดแนวทาง และทากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง
ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคานึกถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็น
หลัก จึงกล่าวไว้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน ดาเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ซึ่งแตกต่างจาก
แผนที่ภาครัฐจัดทาขึ้นมาเพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก
คาถาม
ตัวเลือก/คาตอบ
33.1 ครัวเรือนทีม่ ีสมาชิกเคยมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของ จานวน  ครัวเรือน
หมู่บา้ น/ชุมชน เช่น ร่วมประชุมหมู่บ้าน ทากิจกรรมในชุมชน
และได้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรม
33.2 เวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน ในรอบปีที่ผา่ นมา
ครัวเรือนมีส่วนร่วมในจัดทาแผนชุมชน
33.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการจัดเวทีประชาคมในการค้นหา 
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 33.1.3)
ปัญหา แก้ไขปัญหา และจัดทาแผนชุมชน หรือไม่
ตอบ 1 มี ระบุจานวน  ครัง้ ต่อปี
33.2.2 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
จานวน  ครัวเรือน
ชุมชน

33.2.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการนาแผนชุมชนไปปฏิบัติ
ตอบ 0 ไม่มีแผนชุมชน
หรือไม่
ตอบ 1 มีแต่ไม่ปฏิบัติตามแผน
ตอบ 2 มีและได้ปฏิบัติตามแผน
33.2.4 จานวนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จากการนาแผนชุมชน จานวน  ครัวเรือน
ไปปฏิบัติ
33.2.5 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการตั้งกฎกติกาของหมูบ่ ้านที่ผ่าน 
ตอบ 0 ไม่มี
การประชาคมแล้ว หรือไม่
ตอบ 1 มี
33.2.6 จานวนครัวเรือนที่ปฏิบัติตามกฎกติกาของหมูบ่ ้าน/ จานวน  ครัวเรือน
ชุมชน
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ตัวชี้วดั ที่ 34 ความปลอดภัยของหมู่บา้ น / ชุมชน
คาถาม
34.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนีม้ ีบริการด้านความปลอดภัยหรือไม่
34.1.1 ที่ทาการตารวจชุมชน

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

34.1.2 สถานีตารวจ
34.2 ความปลอดภัยของหมู่บ้าน / ชุมชน
34.2.1 หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ ไม่มีจุดที่เป็นซอยลึก ซอกหลืบ
เป็นที่เปลีย่ ว ไฟฟ้าส่องไม่ถงึ
34.2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน / ชุมชนนี้ ไม่มีคดี
อาชญากรรมที่เกิดจากความขัดแย้งทางความคิด ทรัพย์สนิ ชูส้ าว
หรือข่มขืนกระทาชาเรา


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0

34.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีคนถูก
ประทุษร้ายต่อทรัพย์

ตอบ 1

ตอบ 0

34.2.4 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มคี นตกเป็น
เหยื่อความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ

ตอบ 1

ตอบ 0

ตอบ 1
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ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ จานวน  แห่ง
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่ โประดระบุ
เกิดเหตุเฉลีย่ ปีละ  ครั้ง
ใช่
ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่
ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่

คาถาม
34.2.5 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มคี นตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์

ตัว

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0

34.2.6 ในรอบที่ผ่านมา หมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีคนถูกลักพา

ตอบ 1

ตอบ 0

34.2.7 ในรอบที่ผ่านมา หมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีคนถูกฆ่าตาย

ตอบ 1

ตอบ 0

34.2.8 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มคี นถูกทา
ร้ายร่างกาย
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ตอบ 1

ตอบ 0

ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่
ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่
ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่
ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี

คาถาม
ตอบ 1

ตอบ 0

34.2.9 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีคนถูก
กระทาอนาจาร ข่มขืนหรือกระทาชาเรา แต่ไม่ถึงกับชีวิต

ตอบ 1

198

ตัวเลือก/คาตอบ
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่
ไม่ใช่ โปรดระบุ
รวมจานวน  คน
เพศชาย
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศหญิง
 คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
เพศทางเลือก  คน
อายุเฉลี่ย
 ปี
ใช่

ตัวชี้วดั ที่ 35 ศาสนสถาน ศูนย์เรียนรู้ชมุ ชน และภูมิปัญญาชุมชน
คาถาม
35.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีศาสนสถานต่อไปนีห้ รือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

1) วัด

2) ที่พกั สงฆ์/สานักสงฆ์


ตอบ 0
ตอบ 1

3) มัสยิด


ตอบ 0
ตอบ 1

4) โบสถ์คริสต์


ตอบ 0
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ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 35.2)
มี
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
ช่วงในพรรษา
พระภิกษุ  รูป
สามเณร  รูป
ช่วงนอกพรรษา
พระภิกษุ  รูป
สามเณร  รูป
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
ช่วงในพรรษา
พระภิกษุ  รูป
สามเณร  รูป
ช่วงนอกพรรษา
พระภิกษุ  รูป
สามเณร  รูป
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง
ไม่มี

คาถาม
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

35.2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1) อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาล

ตัวเลือก/คาตอบ
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง
ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 35.3)
มี
ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง


ตอบ 0
ตอบ 1

2) อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน

3) อื่น ๆ ระบุ.........................................................................

ไม่มี
มี โปรดระบุ
จานวน  แห่ง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง
จานวน  แห่ง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้บริการเฉลี่ย
เดือนละ  ครั้ง / 1 แห่ง

35.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คาอธิบาย
1. ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ /ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรูท้ ี่สงั่ สมกันมา หรือสืบทอดกันมาและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิน่ และวิถีชีวิตของชาวบ้านในการดารงชีวิต และการผลิต
2. ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง ผู้รู้ ผู้ชานาญการ ผู้นาหรือบุคคลตัวอย่าง ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแพทย์แผนไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรม ภาษาและ
วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้านโภชนาการ เป็นต้น
3. แพทย์แผนไทย หมายถึง ผู้ทปี่ ระกอบโรคศิลปะตามความรู้หรือตาราแผนไทยที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตาม
การศึกษาจากสถานทีศ่ ึกษาที่มคี ณะกรรมการรองรับ
35.3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญา
ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 36)
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในการพัฒนาหมูบ่ ้าน
ตอบ 1 มี
35.3.2 จานวนผู้รู้ ผู้นา ผู้ชานาญการ บุคคลตัวอย่างในด้าน
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีดังนี้
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คาถาม
1) ด้านเกษตรกรรม (เช่น การเพาะปลูก การ
ขยายพันธุพ์ ืช การเลีย้ งสัตว์ การเกษตรผสมผสาน การทาไร่นา
สวนผสม การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น)

2) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (เช่น การจัก
สาน (ทอเสื่อ สานกระด้ง กระติบข้าว แห อวน เป็นต้น) การช่าง
(ช่างตีมีด/เหล็ก/ขวาน/ปัน้ โอ่ง ฯลฯ) การทอผ้า (ผ้าลายขิด ผ้า
มัดหมี่ เป็นต้น) การแกะสลัก การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น)

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1


ตอบ 0
ตอบ 1

3) ด้านการแพทย์แผนไทย (เช่น หมอสมุนไพร หมอ 
ตอบ 0
ยากลางบ้าน หมอนวดแผนโบราณ หมอยาหม้อ สปา เป็นต้น)
ตอบ 1


4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้า ทาแนวปะการัง ตอบ 0
ตอบ 1
เทียม อนุรกั ษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้าและป่าชุมชน เป็น
ต้น)

5) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน (เช่น ผูน้ าในการ
จัดการกองทุนของชุมชน ผูน้ าในการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของชุมชน ผูน้ าในการจัดระบบสวัสดิการบริการ
ชุมชน เป็นต้น)
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ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

คาถาม
6) ด้านศิลปกรรม (เช่น การวาดภาพ(จิตรกรรม)
การปัน้ (ประติมากรรม) นาฎศิลป์ ดนตรี การแสดง การละเล่น
พื้นบ้าน นันทนาการ เป็นต้น

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

7) ด้านภาษาและวรรณกรรม (เช่น ความสามารถใน 
ตอบ 0
การอนุรักษ์และสร้างผลงานด้านภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยใน
ตอบ 1
ภูมิภาคต่าง ๆ และวรรณกรรมท้องถิ่น/การจัดทาสารานุกรมภาษา
ถิ่น/การปริวรรต (การเปลี่ยนแปลง) หนังสือโบราณ/การฟืน้ ฟู การ
เรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น)

8) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี (เช่น
ตอบ 0
ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนา
ปรัชญาความเชื่อและประเพณี ทีม่ ีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททาง ตอบ 1
เศรษฐกิจสังคม การถ่ายทอดวรรณกรรม คาสอน การประยุกต์
ประเพณีบุญ เป็นต้น)
9) ด้านโภชนาการ (ความสามารถในการเลือกสรร 
ประดิษฐ์ และปรุงแต่งอาหาร และยาได้เหมาะสมกับความต้องการ ตอบ 0
ตอบ 1
ของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน ผลิตเป็นสินค้าและ
บริการที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากเป็นต้น)

35.3.3 คนในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน ได้รับการเรียนรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนทัง้ ในและนอก
หมู่บ้าน / ชุมชน
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ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ไม่มี
มี โปรดระบุ
รวมจานวน
เพศชาย
เพศหญิง
เพศทางเลือก






คน
คน
คน
คน

ตัวชี้วดั ที่ 36 การได้รับความคุม้ ครองทางสังคม
คาอธิบาย
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการและเด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนทีไ่ ม่ได้รับการดูแลจาก
ครอบครัวคนในชุมชน สวัสดิการชุมชน สวัสดิการภาครัฐ/เอกชน และกลุ่มเสีย่ งที่อาจถูกทอดทิง้
2. การได้รับการดูแลเอาใจใส่ หมายถึง ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้ง
ได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ จากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่
3. การค้ามนุษย์ หมายถึง การกระทาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหาการนาพา การรับตัวไว้ และการบริหารบุคคลที่ได้มา
ซึ่งก็คือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาตัวผู้เสียหายไปก่อให้เกิดผลกาไร
คาถาม
36.1 คนที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน

36.2 เด็กกาพร้า (กาพร้าพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ ทาให้เกิด
ปัญหาต่อการดารงชีวิต) ถูกทอดทิ้ง

36.3 เด็กเร่ร่อน (ไม่มีหลักฐานว่าเป็นลูกหลานใคร)

36.4 เด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด (เด็กที่พ่อ-แม่ไม่ได้แจ้งเกิด)

36.5 เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์ (เช่น สังคมรังเกียจ ฯลฯ)


ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน



36.6 เด็กต่างด้าว

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน

36.7 ครัวเรือนที่มสี มาชิกเฉพาะเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีเต็ม เท่านั้น
อยู่ตามลาพังไม่มีผู้ใหญ่เลี้ยงดู



36.8 ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิงและมีหน้าที่
รับผิดชอบในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว



36.9 ครัวเรือนที่มคี ู่สมรสอยู่ในสภาพหม้าย (คูส่ มรสตาย) หย่า
หรือ แยกทางกัน



ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 ครัวเรือน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  ครัวเรือน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 ครัวเรือน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  ครัวเรือน

36.10 คนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือ อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน
หรือไม่มีผู้เลี้ยงดู และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 ครัวเรือน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  ครัวเรือน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน

36.11 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเฉพาะ ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย อยูก่ บั
หลาน



36.12 ครัวเรือนที่มีผู้สงู อายุ (คนอายุ 60 ปีขึ้นไป)



ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 ครัวเรือน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  ครัวเรือน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี โปรดระบุ
จานวน
 คน
ได้รับการดูแลจากชุมชน  คน
ไม่ได้รบั การดูแลจากชุมชน  คน

36.13 คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร และไม่มีผู้เลี้ยงดู
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั ที่ 37 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม
คาถาม
37.1 ในรอบปีที่ผา่ นมา หมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ มีการจัดทาแผน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และแผนการดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนหรือไม่

แผน

ตัวเลือก/คาตอบ


ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 37.2)
ตอบ 1 มี
37.1.1 จานวนแผนทีถ่ กู นามาปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม จานวน  แผน
37.1.2 จานวนหน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนร่วมปฏิบัตกิ ารตาม จานวน  หน่วยงาน

37.1.3 จานวนหน่วยงานภาคเอกชน ที่มสี ่วนร่วมปฏิบัตกิ าร
ตามแผน
37.1.4 จานวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติการตามแผน
37.2 จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศใน
ปัจจุบัน
1) อากาศ
2) ป่าไม้
3) ทุ่งหญ้าสาธารณะ
4) น้าจืด
5) น้าเค็ม
6) น้ากร่อย
7) น้าผิวดิน
37.3 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีปัญหาด้านการจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือไม่
37.3.1 จานวนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดสรรเพื่อใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
37.3.2 จานวนครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ ที่แวดล้อม
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จานวน  หน่วยงาน
จานวน  หน่วยงาน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 0 ไม่มีปัญหา
ตอบ 1 มีปัญหา
จานวน  หน่วยงาน
จานวน  ครัวเรือน

ตัวชี้วดั ที่ 38 คุณภาพดิน
คาอธิบาย
1. ดินตื้น หมายถึง ดินที่มลี ูกรัง ศิลาแลง ก้อนกรวด หรือเศษหิน เป็นจานวนมากอยู่ในดินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร หรือเศษหิน
เป็นจานวนมาก
2. หน้าดินถูกชะล้าง หมายถึง การที่ดินชัน้ บนซึง่ ประกอบด้วยธาตุอาหารต่าง ๆ และมีความสมบูรณ์มากกว่าส่วนอื่น ถูกน้าทา
ให้อนุภาคของดินแตกกระจายออกจากกัน และพัดพาอนุภาคนัน้ ให้เคลื่อนย้ายไปจากพื้นที่เพาะปลูก เป็นผลให้ดนิ ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ และเสื่อมคุณภาพ
3. ดินจืด หมายถึงดิน ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารตามธรรมชาติ ที่สาคัญต้องพึง่ พาปุ๋ยจานวนมากในการเพาะปลูก
4. ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือคลอไรด์ หรือซัลเฟตผสมอยู่ในอัตราส่วนสูง ทาให้เนื้อดินแน่นเป็นผลทาให้พืชไม่สามารถนา
สารอาหารบางชนิดในดินมาใช้ เพือ่ การเจริญเติบโตได้ ซึง่ จะทาให้ผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณนั้นลดลง อาจสังเกตดิน
ชนิดนี้ได้จากการมีเกลือเป็นฝ้าสีขาวเกาะบนหน้าดิน
5. ดินเปรี้ยว หมายถึง ดินที่มีแร่ธาตุประเภทกรด เช่น ธาตุไฮโดรเจน เหล็ก และอลูมิเนียม ผสมอยูใ่ นปริมาณค่อนข้างสูง เมื่อ
ธาตุเหล่านีล้ ะลายออกมามาก จะทาให้เนื้อดินเหนียวและมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะดินที่ใช้เพาะปลูก
หรือมีการใส่ปยุ๋ วิทยาศาสตร์เป็นเวลานาน
คาถาม
38.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีปัญหาคุณภาพของดินในแต่ละชนิด
หรือไม่
1) ดินตื้น
2) หน้าดินถูกชะล้าง
3) ดินจืด (ดินขาดอินทรีย์วัตถุ)
4) ดินมีกรวด
5) ดินดาน
6) ดินเค็ม
7) ดินเปรี้ยว
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ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1


มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

คาถาม
ตอบ 0
ตอบ 1
38.2 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีปัญหาที่ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างเต็มที่ หรือไม่
1) ดินไม่ดี

ครัวเรือนปลูกพืชคลุมดินหรือบารุงดิน
ครัวเรือนที่ใช้ปยุ๋ อินทรีย์ในการเพาะปลูก โดยไม่ใช้ปยุ๋ เคมี


ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย

ตอบ 0 มีปัญหามาก
ตอบ 1 ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ใช้ปยุ๋ อินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก
ครัวเรือนที่ใช้ปยุ๋ เคมีในการเพาะปลูก โดยไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

2) ขาดแคลนแรงงาน
3) ปลูกพืชไม่คุ้มทุน
4) ไม่มีความรู้ในการเพาะปลูกพืชอื่น
5) ขาดน้าเพื่อการเกษตร
6) มีน้าท่วมขังในพื้นที่
7) อื่นๆ ระบุ....................................................................
38.3
38.4
เลย
38.5
38.6
เลย

ตัวเลือก/คาตอบ
มีปัญหามาก
ไม่มีปัญหา/มีปัญหาเล็กน้อย
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ตัวชี้วดั ที่ 39 คุณภาพน้า
คาอธิบาย
แหล่งน้าผิวดิน ได้แก่ แหล่งน้าธรรมชาติที่สามารถนาน้าขึ้นมาใช้ได้ และแหล่งน้าทีส่ ร้างขึ้น
คาถาม
39.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีแหล่งน้าผิวดิน หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

39.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีแหล่งน้าผิวดินทัง้ หมด แยกเป็น
1) คุณภาพเหมาะสมดี
2) คุณภาพเหมาะสมพอใช้
3) คุณภาพไม่เหมาะสม
39.1.2 ถ้ามีแหล่งน้าผิวดิน ให้ระบุชื่อและเลือกหมายเลข
คาตอบของประเภทและคุณภาพของแหล่งน้าผิวดิน
คาอธิบาย
ตอบ 1 ทะเลสาบ บึง
ตอบ 2 แม่น้า
ตอบ 3 คู คลอง ลาห้วย
ตอบ 4 หนองน้า
ตอบ 5 น้าตก น้าซับ น้าพุ
ตอบ 6 สระน้า
ตอบ 7 เขื่อน อ่างเก็บน้า
ตอบ 8 คลองส่งน้า ฝาย ทานบ ประตูน้า
ตอบ 9 อืน่ ๆ

1) ชื่อ
2) ชื่อ
3) ชื่อ
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ตอบ 0 ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 40)
ตอบ 1 มี
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง
จานวน  แห่ง

ตอบ 1 เหมาะสมดี หมายถึง ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
จากธรรมชาติ มีสัตว์น้าอาศัยอยู่ได้ตามธรรมชาติ ไม่
เป็ น แหล่ ง รองรั บ ของเสี ย เช่ น ขยะหรื อ น้ าทิ้ ง จาก
บ้านเรือน หรือสถานประกอบการใด ๆ
ตอบ 2 เหมาะสมพอใช้ หมายถึ ง ไม่ มี ก ลิ่ น และสี
ผิ ด ปกติ จ ากธรรมชาติ มี สั ต ว์ น้ าอาศั ย อยู่ ไ ด้ ต าม
ธรรมชาติ เป็นแหล่งรองรับของเสีย เช่น ขยะหรือน้า
ทิ้งจากบ้านเรือน หรือสถานประกอบการใด ๆ
ตอบ 3 ไม่เหมาะสม หมายถึง มีกลิน่ และสีผิดปกติ
จากธรรมชาติไม่มีสัตว์น้าอาศัยอยูไ่ ด้ตามธรรมชาติเป็น
แหล่งรองรับของเสีย เช่น ขยะหรือน้าทิ้ง จาก
บ้านเรือน หรือสถานประกอบการ
ประเภท 
คุณภาพ 
ประเภท 
คุณภาพ 
ประเภท 
คุณภาพ 

ตัวชี้วดั ที่ 40 การจัดการสภาพสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
คาอธิบาย
1. ขยะมูลฝอย หมายความรวมถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษถุงพลาสติก ภาชนะทีใ่ ส่อาหาร เถ้า มูล
สัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิง่ อื่นใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้ งสัตว์ หรือที่อื่น ๆ
2. การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม การขนถ่าย การขนส่ง และการกาจัดขยะมูลฝอย โดยมี
มาตรการป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุของสภาพรกรุงรังจนก่อให้เกิดปัญหา เหตุราคาญ หรืออุบัติภยั หรือเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนาโรค หรือก่อให้เกิดมลพิษทางดิน น้า และอากาศ
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่ทาด้วยวัสดุแข็งแรง มี
ฝาปิด และมีความจุพอเพียงกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
4. การขนถ่ายหรือขนส่งขยะมูลฝอย หมายถึง การลาเลียงขยะมูลฝอยจากสถานที่เกิดขยะไปยังสถานทีก่ าจัด ที่สามารถ
ป้องกันการฟุง้ กระจาย และการตกหล่นของขยะมูลฝอยได้
5. การกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกาจัดขยะมูลฝอย โดยวิธฝี ังกลบวิธีหมักทาปุ๋ย หรือวิธีเผาในเตาเผา
หรือสถานที่ทจี่ ัดไว้เฉพาะเพื่อการเผาขยะ
6. ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุอนั ตราย ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์
วัตถุมีพิษ วัตถุทที่ าให้เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เคมีภณ
ั ฑ์ หรือสิ่งอืน่
7. น้าเสีย หมายถึง ของเสียที่อยูใ่ นสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่
คาถาม
40.1 การจัดการขยะมูลฝอย
40.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปัญหาขยะมูลฝอย หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

40.1.2 ในกรณีที่มปี ัญหา มีการจัดการขยะมูลฝอย หรือไม่
40.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการคัดแยกประเภทของขยะให้
ถูกต้อง หรือไม่
40.1.4 ในกรณีที่มกี ารจัดการขยะมูลฝอย สามารถกาจัด
ขยะมูลฝอยได้ถกู สุขลักษณะ หรือไม่
40.1.5 การจัดการขยะมูลฝอยดาเนินงานโดยหน่วยงานใด

40.2 การจัดการขยะของเสียอันตราย
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ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่ถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ
หมู่บ้าน/ชุมชน
อบต./เทศบาล
โรงงาน/เอกชน
อื่นๆ ระบุ.......................................

คาถาม
40.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปัญหาขยะของเสียอันตราย
หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ


ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี
40.2.2 ในกรณีที่มปี ัญหา มีการจัดการขยะของเสียอันตราย 
ตอบ 0 ไม่มี
หรือไม่
ตอบ 1 มี
40.2.3 ในกรณีที่มกี ารจัดการขยะของเสียอันตราย สามารถ 
ตอบ 0 ไม่ถูกสุขลักษณะ
กาจัดขยะของเสียอันตรายได้ถูกสุขลักษณะ หรือไม่
ตอบ 1 ถูกสุขลักษณะ

40.2.4 การจัดการขยะของเสียอันตรายดาเนินงานโดย
ตอบ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
หน่วยงานใด
ตอบ 2 อบต./เทศบาล
ตอบ 3 โรงงาน/เอกชน
ตอบ 4 อื่นๆ ระบุ.......................................
40.3 จานวนครัวเรือนที่มีการนาขยะมาหมุนเวียนใช้
จานวน  ครัวเรือน
ประโยชน์
40.3 การบาบัดน้าเสีย

40.3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปัญหาน้าเสีย หรือไม่
ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

40.3.2 ในกรณีที่มปี ัญหา แหล่งของน้าเสียมาจากที่ใด
ตอบ 1 ครัวเรือน
ตอบ 2 โรงงาน
ตอบ 3 อื่นๆ ระบุ.................................
40.3.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีระบบรวบรวมนาเสีย และระบบ 
ตอบ 0 ไม่มี
บาบัดน้าเสีย หรือไม่
ตอบ 1 มี
40.3.4 มีการบาบัดน้าเสียในบริเวณหมู่บ้าน / ชุมชน หรือไม่ 
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

40.3.5 ในกรณีที่มกี ารบาบัดน้าเสีย สามารถจัดการได้ถกู
ตอบ 0 ไม่ถูกสุขลักษณะ
สุขลักษณะหรือไม่
ตอบ 1 ถูกสุขลักษณะ

40.3.6 การบาบัดน้าเสียดาเนินงานโดยหน่วยงานใด
ตอบ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 2 อบต./เทศบาล
ตอบ 3 โรงงาน/เอกชน
ตอบ 4 อื่นๆ ระบุ.......................................
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ตัวชี้วดั ที่ 41 การจัดการมลพิษ
คาอธิบาย
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มสี ารเจือปนอยู่ในปริมาณทีส่ ูง เช่น ฝุน่ ละอองจากลมพายุ ไฟไหม้ป่า ก๊าซ
ธรรมชาติ มลพิษจากท่อไอเสีย เป็นต้น
2. มลพิษทางเสียง หมายถึง เสียงที่ดังเกินความจาเป็น จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคน มาจากแหล่งต่าง ๆ
มากมาย ได้แก่ การคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเสียงที่เกิดจากการทางานของเครื่องจักรขนาดต่าง ๆ ครัวเรือน เป็น
เสียงที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องดูดฝุน่ เครื่องขัดพื้น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
คาถาม
41.1 การจัดการมลพิษทางอากาศ
41.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปญ
ั หามลพิษทางอากาศ
หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

41.1.2 ในกรณีที่มีปญ
ั หามลพิษทางอากาศ มีสาเหตุเกิด
จากมลพิษใด
1) การคมนาคมขนส่ง
2) การประกอบอาชีพของชุมชน เช่น เผาถ่าน
เกษตรกรรม ฯลฯ
3) การเผาขยะ
4) การเผาเพื่อทาการเกษตร
5) ไฟป่าหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ
6) โรงงานอุตสาหกรรม
7) อื่น ๆ ระบุ............................................
41.1.3 ในกรณีที่มีปญ
ั หามลพิษทางอากาศ มีหน่วยงาน
ใดบ้างทีร่ ่วมจัดการแก้ไขปัญหา
1) หมู่บ้าน/ชุมชน
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ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1


มี
ไม่มี

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

คาถาม
ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

2) อบต./เทศบาล
3) เอกชน
4) หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง
5) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
6) อื่น ๆ ระบุ..................................

41.2 การจัดการมลพิษทางเสียง
41.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปญ
ั หาด้านมลพิษทางเสียง จน 
ตอบ 0
ทาให้เกิดความราคาญอย่างต่อเนื่อง หรือไม่
ตอบ 1
41.2.2 ในกรณีทมี่ ีปัญหามลพิษทางเสียง มีสาเหตุเกิด
จากเหตุใด

1) โรงงานอุตสาหกรรม
ตอบ 0
ตอบ 1

2) การคมนาคมขนส่ง
ตอบ 0
ตอบ 1

3) ร้านอาหารและสถานบันเทิง
ตอบ 0
ตอบ 1

4) การเร่งเครื่องของยานพาหนะ
ตอบ 0
ตอบ 1

5) การก่อสร้าง
ตอบ 0
ตอบ 1
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ตัวเลือก/คาตอบ
ไม่ได้ร่วม
ร่วม
ไม่ได้ร่วม
ร่วม
ไม่ได้ร่วม
ร่วม
ไม่ได้ร่วม
ร่วม
ไม่ได้ร่วม
ร่วม
ไม่ได้ร่วม
ร่วม
ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

คาถาม
6) อื่น ๆ ระบุ..........................................................
41.2.3 ในกรณีที่มีปญ
ั หามลพิษทางเสียง มีหน่วยงาน
ใดบ้างทีร่ ่วมจัดการแก้ไขปัญหา
1) หมู่บ้าน/ชุมชน
2) อบต./เทศบาล
3) เอกชน
4) หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง
5) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
6) อื่น ๆ ระบุ..........................................................
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ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ
ตัวชี้วดั ที่ 42 ความปลอดภัยจากยาเสพติด
คาอธิบาย
1. ยาเสพติด หมายถึง ผงขาว เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า สารระเหย ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท ยาอี ยาเลิฟ ยาเค
เคตามีน โคเคน ไอซ์ เป็นต้น ทั้งนีไ้ ม่นับรวมเหล้า บุหรี่ หรือยาแก้ปวดต่าง ๆ
2. ผู้ใช้หรือผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้เสพยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้านนี้เท่านั้น โดยไม่
นับรวมผู้ใช้หรือ ผู้เสพยาเสพติดจากที่อนื่ มามั่วสุม หรือใช้ในหมูบ่ า้ นนี้เป็นสถานที่เสพยาเสพติด ยอดรวม
ของผู้ใช้ยาเสพติดตามชนิดยา ต้องเท่ากับหรือมากกว่า ยอดรวมผู้ใช้ยาเสพติดทั้งหมด ของหมูบ่ ้าน
3. ผู้ใช้หรือผู้เสพยาเสพติด ตามคาสัง่ ศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 16/2546 ถือว่าเป็นผูป้ ่วยควร
ได้รับการดูแลได้รบั การบาบัดรักษา
4. วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านเพื่อให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติดเท่านัน้ ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปราบปรามหรือจับกุมผูต้ ิดยาเสพ
ติดแต่อย่างใด
คาถาม
42.1 ในหมู่บา้ น/ชุมชนนี้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี
จานวน  คน

42.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีผู้ใช้ยาเสพติดทัง้ หมด
42.1.2 ชนิดของยาเสพติดที่มกี ารใช้ในหมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้
1) เฮโรอีน (ผงขาว)


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

2) ฝิ่น
3) โคเคน
4) ยาบ้า
5) ไอซ์
6) ยาอี (ยาเลิฟ)
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มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้

คาถาม
7) คีตามีน (ยาเค)

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

8) กัญชา
9) สารระเหย (กาว, ทินเนอร์)
10) ยาคลายเครียด/กล่อมประสาท
11) อื่น ๆ ระบุ.............................................
42.1.3 อาชีพหรือสถานะของผู้ใช้ยาเสพติดในหมูบ่ ้าน/
ชุมชน
42.1.3.1 อาชีพ
1) นักเรียน/นักศึกษา


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0

2) เกษตรกรรม (ปลูกพืช ปศุสัตว์)
3) ประมง
4) รับจ้าง
5) ค้าขาย

แรงงาน)

6) กรรมกร (ก่อสร้าง แบกหาม ใช้
7) ว่างงาน
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มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้

มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้

คาถาม
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

8) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
9) แรงงานนอกระบบ
10) แรงงานต่างด้าว
42.1.3.2 เพศ
1) เพศหญิง


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

2) เพศชาย
42.1.3.3 อายุ
1) อายุต่ากว่า 15 ปี


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0

2) อายุระหว่าง 15 – 20 ปี
3) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
4) อายุระหว่าง 31 – 39 ปี
5) อายุระหว่าง 40 – 49 ปี
6) อายุระหว่าง 50 – 59 ปี
7) อายุ 60 ปีขึ้นไป
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ตัวเลือก/คาตอบ
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
มีการใช้

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ไม่มีการใช้

ตอบ 1
8) อื่นๆ ระบุ............................................. 
ตอบ 0 มีการใช้
ตอบ 1 ไม่มีการใช้
42.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ผู้ใช้ยาเสพติดซื้อยาเสพติดมาจาก 
ตอบ 1 ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ใด
ตอบ 2 ภายนอกหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ตอบ 3 ทั้งสองแหล่ง
42.1.5 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีผู้ใช้ยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบาบัด 
ตอบ 0 ไม่มี
ฟื้นฟู หรือไม่
ตอบ 1 มี
42.1.5.1 ผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
จานวน  คน
42.1.5.2 ผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู และ จานวน  คน
กลับสู่หมูบ่ ้าน/ชุมชน
42.2 เมื่อเปรียบเทียบการใช้ยาเสพติดในหมู่บา้ น/ชุมชน กับปี 
ตอบ 1 เพิ่มขึ้น
ที่ผ่านมา สถานการณ์การใช้ยาเสพติดเป็นอย่างไร
ตอบ 2 คงที่
ตอบ 3 ลดลง
42.3 ผู้ใช้ยาเสพติดก่อความเดือดร้อนในเรือ่ งต่อไปนี้ หรือไม่

1) ลักทรัพย์/ชิงทรัพย์
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน

2) กรรโชกทรัพย์
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน

3) ทาร้ายร่างกาย/ทะเลาะวิวาท
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน

4) ก่อความราคาญให้กบั คนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน

5) เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชน
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน

6) ทาอนาจารข่มขืนกระทาชาเรา
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน

7) อื่น ๆ ระบุ.................
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คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 0 ก่อความเดือดร้อน
ตอบ 1 ไม่ก่อความเดือดร้อน
จานวน  ครัวเรือน
42.4 ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนตามข้อ 42.3
42.5 ในรอบปีที่ผา่ นมา หมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ มีการดาเนินกิจกรรม 
ตอบ 0 ไม่มี
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือไม่
ตอบ 1 มี
42.5.1 ผู้ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 
ตอบ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน มีหน่วยงานใดบ้าง
ตอบ 2 อบต. /เทศบาล
ตอบ 3 กลุ่มองค์กรเอกชน /องค์กรพัฒนาเอกชน
ตอบ 4 กลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 5 อื่น ๆ ระบุ..........................
42.5.2 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดาเนิน
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไปนี้ หรือไม่

1) การตั้งกฎ/กติกาของหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
2) การประชุมประชาคมอย่างสม่าเสมออย่างน้อย 
ตอบ 0 ไม่มี
เดือนละครั้ง
ตอบ 1 มี
3) การเดินเวรยาม/เฝ้าระวัง/ตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน 
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
4) การแจ้งข่าวสารในการติดตามผู้มีพฤติกรรมเสพ 
ตอบ 0 ไม่มี
ติด/ค้ายาเสพติด
ตอบ 1 มี

5) การรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

6) การส่งเสริมกลุ่มเสีย่ งเข้ารับการฝึกอบรม
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
7) การส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้กับกลุ่มเยาวชน 
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

8) การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี
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คาถาม
9) การส่งผู้ติดยาเสพติดไปบาบัดรักษาตามสถาน


ตอบ 0
บาบัด
ตอบ 1

10) การดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการ
ตอบ 0
บาบัดรักษา
ตอบ 1

11) การส่งเสริมอาชีพให้กบั ผู้ทเี่ ลิกยาเสพติดแล้ว
ตอบ 0
ตอบ 1
12) การดูแลช่วยเหลือผู้ทคี่ ้ายาเสพติดที่กลับใจแล้ว 
ตอบ 0
หรือผ่านโครงการทาความดีเพื่อแผ่นดิน
ตอบ 1

13) การจัดตั้งกองทุนยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตอบ 0
ตอบ 1

14) การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมูบ่ ้าน/
ตอบ 0
ชุมชน
ตอบ 1
15) กิจกรรม หรือกระบวนการที่สง่ เสริมให้เกิดการ 
ตอบ 0
แลกเปลีย่ น/เรียนรู้
ตอบ 1
16) การติดตาม/ทบทวนการดาเนินงานด้านยาเสพ 
ตอบ 0
ติดที่ผ่านมา
ตอบ 1
17) การเชื่อมโยง/ขยายเครือข่ายกับหมูบ่ ้าน/ชุมชน 
ตอบ 0
อื่นๆ
ตอบ 1

18) การตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ตอบ 0
ปัญหายาเสพติด
ตอบ 1
19) กิจกรรมอื่นๆระบุ............................................... 
ตอบ 0
ตอบ 1
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ตัวเลือก/คาตอบ
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

ตัวชี้วดั ที่ 43 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
คาอธิบาย
1. ภัยพิบัติ หมายถึง สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ ช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัย
อันเกิดจากไฟป่า ภัยทีเ่ กิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคทีแ่ พร่หรือระบาดใน
มนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ
ตลอดจนภัยอืน่ ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้น ซึง่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของประชาชน
2. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ หมายถึง การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้
ครัวเรือนมี ความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ หากเตรียม
ความพร้อมได้ดีจะทาให้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ และ
เพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภยั พิบัติได้มากขึ้น
3. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ทกี่ ่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ซึ่งมีความไม่แน่นอน เป็นไปได้ว่า
จะไม่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นนั้ ขึ้นเช่นกัน
คาถาม
43.1 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ หรือไม่
43.2 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ เสี่ยงจากภัยพิบัติใด
1) อุทกภัย

ตัวเลือก/คาตอบ

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1


2) วาตภัย
3) อัคคีภยั
4) ดินโคลนถล่ม
5) แผ่นดินไหว
6) ไฟป่า หมอกควัน/ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5
7) ภัยแล้ง
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มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

8) ภัยจากสารเคมี
9) ภัยทางถนน
10) อื่น ๆ ระบุ..............................
43.3 ในรอบปีที่ผา่ นมา ครัวเรือนประสบภัย
43.3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประสบภัย ทาให้มีคน
ในครัวเรือนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวติ สูญหาย หรือบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน หรือเสียหาย ทัง้ หลัง (ไม่นบั ซ้าครัวเรือน )
43.3.2 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประสบภัย ทาให้มีคน
ในครัวเรือนได้รับบาดเจ็บ
43.3.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประสบภัย ทาให้มีคน
ในครัวเรือนเสียชีวิต
43.3.4 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประสบภัย ทาให้
บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
43.3.5 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีครัวเรือนที่ประสบภัย ทาให้
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง
43.3.6 ครัวเรือนทีป่ ระสบภัยฯ แยกสาเหตุ ได้ดังนี้ (ข้อนี้ไม่
ต้องตอบ โปรแกรมจะประมวลผลจากฐานข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)
1) อุทกภัย
2) วาตภัย
3) อัคคีภยั
4) ดินโคลนถล่ม
5) แผ่นดินไหว
6) หมอกควัน/ควันพิษ
7) ภัยแล้ง
8) ภัยจากสารเคมี
9) ภัยทางถนน
10) ภัยจากการก่อความไม่สงบ
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ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี
จานวน
 ครัวเรือน
มูลค่าความเสียหาย  บาท
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  คน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  คน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  คน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน
จานวน  ครัวเรือน

คาถาม
11) อื่น ๆ ระบุ..............................

ตัวเลือก/คาตอบ
จานวน  ครัวเรือน

ตอบ 0 ไม่มี
ตอบ 1 มี

43.4 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีระบบการเตือนภัย หรือไม่
43.5 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีการเตือนภัยในรูปแบบใด
1) หอกระจายข่าว


ตอบ 0
ตอบ 1

2) ไซเรนเตือนภัย
ตอบ 0
ตอบ 1
3) มิสเตอร์เตือนภัย (เป็นเครือข่ายในการประสานงานใน 
ตอบ 0
ระดับท้องถิ่น
ตอบ 1
4) ที่สาคัญเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติในพืน้ ที่เสี่ยง 
ตอบ 0
ภัยน้าท่วมดินโคลนถล่มให้กับประชาชน)
ตอบ 1
5) อื่นๆ ระบุ......................................................................... 
ตอบ 0
ตอบ 1
43.6 ในรอบปีที่ผา่ นมา หมูบ่ ้าน/ชุมชนนี้ มีการดาเนินกิจกรรม 
ตอบ 0
ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือไม่
ตอบ 1
43.7 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีการดาเนินกิจกรรมด้านการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
1) การรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เข้ามา
ในชุมชน/หมูบ่ ้าน
2) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาชุมชน/
หมู่บ้าน
3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แบบมีส่วนร่วม เช่น การจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย เส้นทางอพยพ การ
กาหนดพื้นที่อพยพร่วมกัน การฝึกซ้อมแผนการอพยพ ฯลฯ
4) คนในชุมชนสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย เช่น มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัคร
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ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

คาถาม
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ทีมกู้ชพี กูภ้ ัยประจาตาบล
(OTOS)
5) อื่นๆ ระบุ..................................................

ตัวเลือก/คาตอบ
ตอบ 1

43.8 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีการฝึกซ้อมอพยพประชาชน (หนีภัย)
หรือไม่
43.9 หมู่บา้ น/ชุมชนนี้ มีศนู ย์อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว
หรือไม่
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ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี โปรดระบุ ปีละ  ครั้ง
ไม่มี
มี โปรดระบุ ตั้งอยูท่ ี่ ..................................

ตัวชี้วดั ที่ 44 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
คาอธิบาย
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พงึ
ประสงค์ ซึง่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้ดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
2. เด็กติดเกม หมายถึง เด็กที่มกี จิ กรรมการเล่นเกมอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่น หมกมุ่นอยูก่ บั เกมทั้งวันทั้งคืน มีผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ
3. อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การกระทาความผิดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือใน
การกระทาความผิด เช่น การหลอกโอนเงินทางบัญชีธนาคาร หลอกขายของออนไลน์ การพนันออนไลน์ เป็นต้น
คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

44.1 การพนัน
44.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการเล่นการพนัน หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

44.1.2 มีการเล่นการพนันต่อไปนี้ หรือไม่
1) มวยตู้


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

2) หวยเถื่อน
3) ฟุตบอล
4) ไพ่
5) ไฮโล/ถั่ว/น้าเต้า
6) ชนไก่/ชนโค/ปลากัด
7) สนุกเกอร์/บิลเลียต
8) อื่น ๆระบุ......................................
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มี
ไม่มี
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย
มีการเล่น
ไม่มี/มีน้อย

คาถาม

ตัวเลือก/คาตอบ

44.2 วัยรุ่น
44.2.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปัญหาเด็กวัยรุน่ ตีกนั หรือไม่
44.3 ร้านเกม
44.3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีร้านเกม
44.3.2 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปัญหาเด็กติดเกมส์จนทาให้เกิด
ปัญหาในครอบครัวหรือ ชุมชน หรือไม่
44.3.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีปัญหาเด็กแว้น หรือไม่
44.3.4 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการบาดเจ็บ/ทาร้ายร่างกาย/
ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดืม่ สุรา หรือไม่


ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

ตอบ 0
ตอบ 1

มี
ไม่มี
มีโปรดระบุ จานวน  คน
ไม่มี
มีโปรดระบุ จานวน  คน
ไม่มี
มีโปรดระบุ จานวน  คน
ไม่มี
มีโปรดระบุ จานวน  คน
ไม่มี

44.4 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี ไซเบอร์ และอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
44.4.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอบ 0 มี
ตอบ 1 ไม่มี

44.4.2 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการหลอกโอนเงินทางบัญชี
ตอบ 0 มีโปรดระบุ จานวน  คน
ธนาคาร
ตอบ 1 ไม่มี

44.4.3 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการหลอกขายของออนไลน์
ตอบ 0 มีโปรดระบุ จานวน  คน
ตอบ 1 ไม่มี

44.4.4 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีการพนันออนไลน์
ตอบ 0 มีโปรดระบุ จานวน  คน
ตอบ 1 ไม่มี
44.4.5 อื่น ๆ
โปรดระบุ................................................
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แบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. 2ค) 7 หมวด 44 ตัวชี้วดั
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (10 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 ถนน
ตัวชี้วัดที่ 2 น้าดื่ม
ตัวชี้วัดที่ 3 น้าใช้
ตัวชี้วัดที่ 4 น้าเพื่อการเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 5 ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
ตัวชี้วัดที่ 6 การมีที่ดินทากิน
ตัวชี้วัดที่ 7 การติดต่อสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 9 สิ่งอานวยความสะดวกคนพิการและผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 10 พื้นที่สาธารณะสีเขียวและพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์
หมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (10 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 11 การมีงานทา
ตัวชี้วัดที่ 12 การทางานในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้านอาหารและร้านค้า
ตัวชี้วัดที่ 14 ผลผลิตจากการทานา
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลผลิตจากการทาไร่
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลผลิตจากการทาสวน
ตัวชี้วัดที่ 17 ปศุสัตว์และการประมง
ตัวชี้วัดที่ 18 ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ
ตัวชี้วัดที่ 19 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 20 การท่องเที่ยว
หมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย (7 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 21 การป้องกันโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดที่ 22 การได้รับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 23 อนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดที่ 24 สุขภาวะคนพิการและผู้สงู อายุ
ตัวชี้วัดที่ 25 อนามัยสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 ความปลอดภัยในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 27 การกีฬาและการออกกาลังกาย
หมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา (4 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 28 การให้บริการด้านการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 29 ความรอบรู้
ตัวชี้วัดที่ 30 การได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ
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คะแนนที่ได้

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. 2ค) 7 หมวด 44 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 31 โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของคนพิการ
หมวดที่ 5 การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (5 ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วัดที่ 32 การรวมกลุ่มของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 33 การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 34 ความปลอดภัยของหมูบ่ ้าน / ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 35 ศาสนสถาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 36 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ตัวชีว้ ัด)
ตัวชี้วัดที่ 37 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 38 คุณภาพดิน
ตัวชี้วัดที่ 39 คุณภาพน้า
ตัวชี้วัดที่ 40 การจัดการสภาพสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ตัวชี้วัดที่ 41 การจัดการมลพิษ
หมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ (3 ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วัดที่ 42 ความปลอดภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดที่ 43 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 44 ความปลอดภัยจากความเสีย่ งในชุมชน
ได้คะแนน 1 จานวน
ได้คะแนน 2 จานวน
ได้คะแนน 3 จานวน

คะแนนที่ได้

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั

เกณฑ์การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)

ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
/ ชุมชน
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

หมู่บ้าน / ชุมชนได้ 1 คะแนน จานวน 15-44 ตัวชี้วัด
หมู่บ้าน / ชุมชนได้ 1 คะแนน จานวน 8-14 ตัวชี้วัด
หมู่บ้าน / ชุมชนได้ 1 คะแนน จานวน 0-7 ตัวชี้วัด
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ผลการประเมิน
หมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่พัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนกาลังพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนพัฒนา

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นาชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบสอบถามนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................
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คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตาบล
ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบสอบถามนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชือ่ .......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ....................
229

แบบติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ระดับ
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับตาบล

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่....../........................../....................
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับอาเภอ

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่....../........................../....................
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับจังหวัด

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่....../........................../....................
ส่วนกลาง

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่....../........................../....................

ผลการติดตาม
 ถูกต้อง/ครบถ้วน
 ต้องแก้ไข ดังนี้
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
 ถูกต้อง/ครบถ้วน
 ต้องแก้ไข ดังนี้
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
 ถูกต้อง/ครบถ้วน
 ต้องแก้ไข ดังนี้
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
 ถูกต้อง/ครบถ้วน
 ต้องแก้ไข ดังนี้
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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