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1. ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็นพื้นฐานของคน
ในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่อง
อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่าของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาประเทศ

2. หลักการของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

2.1 ใช้เครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความ
จาเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการความจาเป็นพื้นฐาน นับตั้งแต่การ
กาหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2.3 ใช้ขอ้ มูลความจาเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

"เพื่อ ให้ป ระชาชนสามารถพัฒ นาชีวิต ความเป็น อยู่ข องตนเอง และครอบครัว ให้ม ีคุณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี
อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือ"

4. แนวคิดและความเป็นมาของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ที่ได้มีการจัดเก็บโดยประชาชน ด้วยความสนับสนุนของคณะทางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาให้ทราบว่า แต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร หมู่บ้าน/
ชุมชนและตาบลมีปัญหาอะไร และเมื่ อทราบแล้วส่วนใดสามารถแก้ปัญหาเองได้ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน และ
คณะกรรมการหมู่ บ้าน/ชุมชนก็ต้องช่วยกันดาเนินการแก้ไข ส่ วนใดที่ไม่ส ามารถดาเนินการได้เองก็ให้ขอรับการ
สนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ส่วนราชการในภูมิภาค (อาเภอ, จังหวัด) ส่วนราชการส่วนกลาง (กรม, กระทรวง)
หรือในระดับรัฐบาลต่อไป
ปี 2525 แนวความคิด เกิดขึ้น ครั้งแรก สานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้กาหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกาหนดเป็นเครื่องชี้วัดความจาเป็น
พื้นฐานของคนไทย ซึ่งได้ข้อสรุปว่า "การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐานทุกตัวชี้วัด"
ปี 2528 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2528 ให้มีการดาเนินการโครงการปีรณรงค์
คุณภาพชีวิตและประกาศให้เป็น "ปีรณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ (ปรช.)" (20 สิงหาคม 2528 – 31 ธันวาคม
2530) โดยใช้เครื่องชี้วัดความจ าเป็นพื้ นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้ วัด เป็ นเครื่องมือที่ ใช้วัดคุณภาพชี วิตของคนไทย
ว่าอย่างน้อยคนไทยควรมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้างและควรมีระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
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ปี 2531 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติให้สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมอบโครงการปีรณรงค์ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินงานต่อ ภายใต้ชื่องานว่า "งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)"
ปี 2533 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐานเป็น
ประจาทุกปี และมีการปรับปรุงเครื่องชี้วัด ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2555 อยู่ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีเครื่องชี้วั ด
5 หมวด 30 ตัวชี้วัด
ปี 2560 อยู่ในช่วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี เครื่องชี้วั ด
5 หมวด 31 ตัวชี้วัด

5. การกาหนดเครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน บริหารการจัดเก็บ โดยคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (พชช.) ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
เลขานุการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ทุกๆ 5 ปี คณะกรรมการอานวยการฯ (พชช.) จะแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทางานปรับปรุงเครื่องชี้วัด
คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ได้ ป รับ ปรุง หรือพั ฒ นาเครื่องชี้ วั ด ความจ าเป็ น พื้ น ฐานให้ส อดคล้ องกับ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กาหนดขึ้นใหม่ คณะทางานประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะร่วมกันกาหนดเครื่องชี้วัด ตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน และ
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานที่ต้องรับผิดชอบนาผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

6. ประโยชน์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

6.1 ประชาชน จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของตนเอง และครัวเรือน และสามารถปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การดูแลสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของสมาชิก
ครัวเรือน ฯลฯ
6.2 ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ สนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างทันท่วงที เมื่อได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ เพราะได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ
6.3 ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้ าน องค์กร หรือกลุ่มภายในหมู่ บ้าน/ชุม ชน จะได้ทราบและมี ข้อมู ล
สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้นาไปใช้ในการ
วางแผน กาหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ตลอดจนภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อนาไปใช้กาหนดนโยบาย
วางแผนปฏิบัติการ กาหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.5 ภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ กร หรือ สถาบั น ที่ เกี่ ย วข้อ ง สามารถเข้ า ถึ ง
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่างทั่วถึง ทุกพื้นที่ เขตชนบทหรือเขตเมือง ทั้งในกรณีปกติและกรณี
เร่งด่วน
6.6 ภาคเอกชน สามารถนาข้อมูล ในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนขึ้นไป ไปใช้ในการตัดสินใจ และวางแผน
ทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง
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7. เครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เครื่องชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ
มี 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม
มี 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 การศึกษา
มี 5 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้
มี 4 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 ค่านิยม
มี 8 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 : สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด ปี 2560 – 2564
1 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2 เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

หน่วย
คน
คน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
คน

หมวดที่ 2 : สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด ปี 2560 – 2564
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
9 ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

หน่วย
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

หมวดที่ 3 : การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด ปี 2560 – 2564
15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รบั บริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
16 เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
19 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
3
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หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน

หมวดที่ 4 : การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด ปี 2560 – 2564
20 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้
21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

หน่วย
คน
คน
บาท
ครัวเรือน

หมวดที่ 5 : ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด ปี 2560 – 2564
24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31 ครอบครัวมีความอบอุ่น

หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที

6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี

5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม

4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด

หมวด/ตัวชี้วัด

55

- สถำบันพัฒนำกำรสำธำรณสุข
อำเซียน
- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงานร่วม

- กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ - กระทรวงศึกษำธิกำร

- กระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

8. เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับกระทรวง ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560 - 2564) มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้

13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ

11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ

10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน

8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด

หมวด/ตัวชี้วัด

6

6

- กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงานร่วม

- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหำดไทย (สถ.) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงสำธำรณสุข
- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงมหำดไทย (สถ.) - กระทรวงคมนำคม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงมหำดไทย
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงคมนำคม
- ส้ำนักนำยกรัฐมนตรี
- กระทรวงมหำดไทย (ปภ.) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ

- กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7

- กระทรวงศึกษำธิกำร

- กระทรวงมหำดไทย

- กระทรวงศึกษำธิกำร

19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้

- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงมหำดไทย (สถ.)

- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงานร่วม

หน่วยงานหลัก

- กระทรวงศึกษำธิกำร

7

- กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ

18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ

17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ

15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด

หมวด/ตัวชี้วัด

14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน

22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้

20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้

หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

หมวด/ตัวชี้วัด

88

- กระทรวงมหำดไทย (พช.)
- กระทรวงพำณิชย์
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหำดไทย (พช.)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงแรงงำน

หน่วยงานหลัก

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษำธิกำร

- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ

- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงพำณิชย์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ

หน่วยงานร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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- กระทรวงวัฒนธรรม
- ส้ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง

31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น

29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน

28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหำดไทย

- ส้ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงมหำดไทย
- ส้ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงานร่วม

- กระทรวงมหำดไทย (พช.) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ - กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคม - กระทรวงสำธำรณสุข
และควำมมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม

- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงสำธำรณสุข

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน

- กระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงานหลัก

24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

หมวด/ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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หมวดที่ 1 สุขภำพ มี 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
คำอธิบำยเพิ่มเติม
1 . เ ด็ ก แ ร ก เ กิ ด  เด็กแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรง จะต้องมี  ปกติเด็กทารกที่มีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม อัตราการเกิด และมีชีวิตรอดจะสูงกว่าเด็กทารกที่มี
มีน้าหนัก 2,500 กรัม
น้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม นอกจากนี้ยังมีผลต่อการพัฒนาทั้งร่างกายและสมองของเด็กทารกด้วย
น้าหนักตัวเมื่อแรกเกิด 2,500 กรัม
ขึ้นไป
 หากเด็กแรกเกิดที่เป็นฝาแฝดก็ให้ใช้เกณฑ์น้าหนักเดียวกันนี้ โดยไม่สามารถยกเว้นได้ เพราะน้าหนัก
ขึ้นไป
ของเด็กแรกเกิดทุกคนเป็นน้าหนักเฉพาะของตัว เด็กแรกเกิดแต่ละคน ดังนั้น เด็กแรกเกิดจึงต้องใช้
เกณฑ์น้าหนักมาตรฐานเดียวกัน คือ ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม
 เด็กคนใดที่มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
2. เด็กแรกเกิดได้กิน  เด็กแรกเกิด ถึง 6 เดือน ได้กินนมแม่  กินนมแม่อย่ำงเดียว หมายถึง การให้เด็กกินเฉพาะนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ให้กินอย่างอื่น แลย
แม้กระทั่งน้า เพราะนมแม่มีปริมาณน้าเพียงพอสาหรับทารก มีภูมิคุ้มกันโรคและคุณค่าทางโภชนาการ
นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย
อย่างเดียว เป็นเวลาติดต่อกันอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตสาหรับทารก ถ้าให้ทารกดื่มน้าหรืออาหารอื่นร่วมด้วย จะทาให้
6 เดือนแรกติดต่อกัน
น้อย 6 เดือนแรก โดยไม่ให้กินอาหาร
เด็กกินนมแม่ได้น้อยลง เด็กจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และนมแม่ยังมีสารป้องกันการเกิดเชื้อราใน
อย่างอื่นเลยแม้แต่น้า กล้วย หรือข้าวบด
ปาก (ฝ้าในปาก) จึงไม่ควรดื่มน้าตามหลังกินนม (ที่ไม่ใช่นมแม่) กินกล้วยบด ข้าวบด หรือน้าข้าวก็ไม่ได้
 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสำรวจ มี 2 กลุ่ม ดังนี้
- เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการเฝ้าระวังติดตามในการดื่มนมแม่ติดต่อกัน
จนถึงวันที่สารวจ
- เด็กที่มีอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อการวัดผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานสากล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของเด็กทารกต่อไป
 เด็กอำยุน้อยกว่ำ 6 เดือน ทุกคน ได้กินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันที่สารวจ
 เด็กอำยุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ทุกคน ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน

คณะผู้บริหารการจัดเก็บข้อมูล และผู้จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานทุกท่าน จะต้องทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และความหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ให้ชัดเจน จึงจะสามารถดาเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือความหมาย และคาอธิบายเพิ่มเติม สาหรับตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐาน ปี 2560 – 2564
ทั้ง 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้

9. คำอธิบำยตัวชี้วัดควำมจำเป็นพื้นฐำน

12 ปี

7 ปี

4 ปี

2 ปี 6 เดือน
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• ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก (ทุกคน)

• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ครั้งที่ 3 หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
(ชนิดเชื้อเป็น) ครั้งที่ 2
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้ง 5 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (ตรวจสอบประวัติและให้ในรายที่ได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์)
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ตรวจสอบประวัติและให้ในรายที่ได้รับไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์)
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น)

ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
คำอธิบำยเพิ่มเติม
3. เด็กแรกเกิด  การได้ รั บ วั ค ซี น ครบตามชนิ ด จ านวน  กำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันครบ หมายถึง การได้รับวัคซีนครบตาม
ถึง 12 ปี ได้รับวัคซีน และ ช่วงอายุ ตามที่กาหนดไว้ในตาราง จานวน ชนิด และช่วงอายุที่กาหนดไว้ในตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ
อำยุ
วัคซีนที่ใช้
ป้ อ งกั น โรคครบ สร้ า งเสริ มภู มิคุ้ม กันโรคจากสมุดบั นทึ ก
แรกเกิด
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค • ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี
ตามตารางสร้ า ง สุขภาพดี (สมุดสีชมพู)
1 เดือน
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี (เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี)
เสริมภูมิคุ้มกันโรค  สาหรั บการประเมินเด็กอายุ 1 ปี ถึง 2 ปี
2 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
เต็ม ให้ประเมินเด็กที่เกิดในวัน/เดือน/ปีที่
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2
ส ารวจย้ อ นหลั ง 1-2 ปี ที่ ผ่ า นมา เช่ น
4 เดือน
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 1 ครั้ง
สารวจวันที่ 25 ม.ค. 2560 เด็กอายุ 1 ปี
6 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3
ถึง 2 ปีเต็ม คือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 25
9-12 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 1
ม.ค. 2558 ถึ ง 25 ม.ค. 2559 (ถ้ า
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกัน 1 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้
1 ปี
ครั ว เรื อ นไม่ ส ามารถตอบค าถามได้ ใ ห้
สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื้อเป็น) ครั้งที่ 1
ตรวจสอบจากทะเบี ย นของเจ้ า หน้ า ที่
1 ปี 6 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 4 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4
สาธารณสุข หรือ อสม.)
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
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ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
4. ครัวเรือนกินอาหาร  ทุ ก คนในครั ว เรื อ นได้ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกิ น อาหารที่ มี
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
คุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐานครบทั้ง
และได้มาตรฐาน
4 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1) ถ้ากินอาหารบรรจุสาเร็จ ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น เกลือ
เสริ ม ไอโอดี น น้ าปลา น้ าส้ ม สายชู อาหารกระป๋ อ ง นม
อาหารกล่อง เป็นต้น
2) ถ้ากินเนื้อสัตว์ ต้องทาให้สุกด้วยความร้อน
3) ถ้ากินผัก ต้องเป็นผักปลอดสารพิษ หรือได้ทาการแช่ ด้วยน้า
ผสมด่างทับ ทิม หรือ น้ายาล้ างผั กแล้ วล้ างด้ว ยน้าสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง
4) ก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด และในการกิน
อาหารร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารทุกครั้ง
5. ครัวเรือนมีการใช้ยา  ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากไม่ได้ไป
เ พื่ อ บ า บั ด บ ร ร เ ท า
รับการรักษาที่ส ถานีอนามัย คลิ นิก หรือโรงพยาบาล แต่
อาการเจ็บป่ว ยเบื้ องต้น
เลือกที่จะใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม
ด้วยตนเอง โดยได้ปฏิบัติครบทั้ง 4 เรื่อง คือ
1) ใช้ยาสามัญประจาบ้าน
2) ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านขายของชา
3) ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรุงขึ้นเฉพาะ
สาหรับตน (ยกเว้นยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ)
4) ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
โดยแสดงสรรพคุณเป็นยาเพื่อบาบัดบรรเทา รักษาโรค
ซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงในฉลาก (หากขาดข้อใดข้อหนึ่งให้
ถือว่า "ปฏิบัติไม่ครบ")
12
 ยำสำมัญประจำบ้ำน คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาคัดเลือกว่าเป็น
ยาปลอดภัย เป็นยาที่เหมาะสมที่จะให้ประชาชนซื้อมาใช้ด้วยตนเอง เพื่อการ
ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นได้ สามารถสังเกตได้จากบริเวณ
ภาชนะบรรจุจะมีคาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” พิมพ์อยู่ ซึ่งมีทั้งยาแผนปัจจุบัน
และยาแผนโบราณ
 ทุกคนในครัวเรือนต้องปฏิบัติครบทั้ง 4 เรื่อง ถ้าไม่ครบถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์"

คำอธิบำยเพิ่มเติม
 ถ้ากินอาหารตามข้อ 1) ถึง 3) ต้องปฏิบัติให้ครบตามที่กาหนด (ถ้าไม่ได้กิน ให้ถือ
ว่าปฏิบัติ)
 สาหรับข้อ 4) ทุกคนต้องปฏิบัติ
 ถ้าทุกคนในครัวเรือนปฏิบัติตามข้อ 4) และปฏิบัติตามข้อ 1) ถึง 3) เฉพาะข้อที่
กินก็ถือว่าปฏิบัติครบทุกข้อ แต่ถ้าปฏิบัติไม่ครบทุกคน และหรือปฏิบัติไม่ครบทุก
ข้อ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์"
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6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป  คนอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคน  กำรตรวจสุขภำพประจำปี หมายถึงการตรวจสุขภาพหลายอย่าง เพื่อประเมินสุขภาพของบุคคลเป็นประจา
ได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพ
ในครั ว เรื อ นทั้ ง ชายและ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ
ประจาปี
หญิ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ
การเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น
สุขภาพประจาปี
 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสำรวจมี 2 กลุ่ม ดังนี้
- กำรตรวจสุขภำพหลำยอย่ำงเพื่อประเมินสุขภำพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอ็กซเรย์ปอด เป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น
- กำรตรวจคัดกรองควำมเสี่ยงต่อโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง เนื่องจากคนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
 การตรวจสุขภาพประจาปี ไม่ใช่การไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรคประจาตัว หรือตรวจรักษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
ธรรมดาทั่วไป แต่มุ่งเน้นถึงการตรวจสุขภาพหลายอย่างที่ไม่เจาะจงโรค เช่น การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด
การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น
 ถ้าไม่ได้ตรวจตามที่กาหนดนี้ ถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์"
 คนในครัวเรือนมีประกัน  คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพหรือสิทธิรักษาพยาบาล เช่น ประกันสุขภาพ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม
สุขภาพและสิทธิรักษา
บัตรทอง ฯลฯ (ข้อนี้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
พยาบาล
 สถานพยาบาลที่ ค นใน  เมื่อต้องการใช้บริการสถานพยาบาล คนในครัวเรือนจะไปใช้บริการสถานพยาบาลประเภทใด เช่น สถานีอนามัย
ครัวเรือนใช้บริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต) โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน เป็นต้น โดยสมาชิกใน
ครัวเรือน แต่ละคนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลได้หลายประเภท
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7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป  คนอายุ ตั้ ง แต่ 6 ปี ขึ้ น ไป  กำรออกกำลังกำย หมายถึง การเคลื่ อนไหวร่างกายตามรูปแบบที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม
ออกกาลัง กายอย่างน้อย
ทุ ก คน ได้ อ อกก าลั ง กาย สมรรถภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหนัก เช่น เดินจ้า วิ่ง/วิ่งเหยาะ ปั่นจักรยาน เต้น
สั ปดาห์ ล ะ 3 วั น ๆ ละ
อย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 3 แอโรบิค ว่ายน้า กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เล่นกีฬาประเภทฝึกความอดทน (สมรรถภาพทางกาย) ฯลฯ วันละ 30 นาที
30 นาที
วั น ๆ ละ 30 นาที หรื อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
อ อ ก แ ร ง / อ อ ก ก า ลั ง  กำรออกแรง/ออกกำลัง หมายถึง การออกแรง/ออกกาลัง (ไม่ใช่ยืนหรือนั่งทางานเฉยๆ) ทางานประกอบอาชีพ
ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที (หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง ถีบสามล้อ เกี่ยวข้า ว รับจ้าง แบกหาม ฯลฯ) หรือทางานบ้าน งานสวน งานสนาม
ขึ้นไป รวมกันทั้งวัน วันละ ในบริเวณบ้าน (เข็ดถูกระจก ล้างขัดพื้น ถูบ้าน ทาสวนครัว ฯลฯ) หรือเดินทาง (เดิน หรือ ปั่นจักรยานไปทางาน
3 0 น า ที อ ย่ า ง น้ อ ย หรือทาธุระ ฯลฯ) หรือออกกาลังกาย เล่นกีฬาอย่างน้อยทาให้รู้สึกเหนื่อยบ้าง หายใจเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 5 วัน
10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
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8. ครั ว เรื อ นมี ค วาม  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ  ควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย หมายถึง สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่อง
มั่นคงในที่อยู่อาศัย และ
คงทนถาวร คือ อยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่อง
ที่พักอาศัย เช่น ไม่อยู่ในที่สาธารณะหรือเขตป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตที่ประสบภัยน้าท่วม
บ้านมีสภาพคงทนถาวร
ที่พักอาศัย เช่น ถูกไล่ที่ และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
อย่างร้ายแรง ไม่ถูกไล่ที่ เป็นต้น
 สภำพคงทนถำวร หมายถึง บ้านมีโครงสร้างบ้าน มีหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี และ
มีฝาครบทั้ง 4 ด้าน มีประตูหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ไม่ชารุด อยู่คงทน สามารถ
อยู่ต่อไปได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
9 . ค รั ว เ รื อ น มี น้ า  ครัว เรือนมีน้าสะอาดส าหรับดื่ม และบริโ ภคเพียงพอ  น้ำสะอำดสำหรับดื่มและบริโภค หมายถึง น้าฝน น้าประปา และน้าบาดาล ที่ผ่าน
สะอาดส าหรั บ ดื่ ม และ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ที่สาธารณสุขตาบลตรวจสอบแล้วว่าใช้ดื่มได้ ถ้าเป็น
บริ โภคเพียงพอตลอดปี
น้าจากแหล่งธรรมชาติต้องนามาต้มเสียก่อน หรือแกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีน จึงจะ
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตร
จัดว่าเป็นน้าสะอาด หรือน้าที่ผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้าบรรจุขวด
ต่อวัน
(ต้องมีเครื่องหมาย อย.)
 คนละ 5 ลิตรต่อวัน หมายถึง ใช้สาหรับดื่ม 2 ลิตร และอื่น ๆ อีกจานวน 3 ลิตร เช่น
ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปาก และแปรงฟัน เป็นต้น
10. ครัวเรือนมีน้าใช้
 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร  น้ำใช้ หมายถึง น้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น อาบน้า ซักผ้า ทาความสะอาด เป็นต้น
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
(ประมาณ 2 ปี๊บ) ต่อวัน
คนละ 45 ลิตรต่อวัน
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11. ครั วเรือ นมีก ารจั ด  ครัวเรือนมีการจัดบริเวณบ้านและภายในบ้าน โดยมีที่  กำรจัดบริเวณบ้ำนและภำยในบ้ำนเป็นระเบียบ สะอำด และถูกสุขลักษณะ ได้แก่
บ้ า นเรื อ นเป็ น ระเบี ย บ
ประกอบอาหาร มีที่เก็บน้าสะอาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ 1) สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนลมพัดผ่านสะดวก ไม่มีฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น
เรี ย บร้ อ ย สะอาด และ
สัตว์/แมลงนาโรค มีอุปกรณ์กาจัดขยะมูลฝอย สภาพใน
ทีห่ ลับนอนข้าวของเครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง
ถูกสุขลักษณะ
บ้านสะอาด ไม่มี แหล่ง น้าเสียขัง มีส้วมถู กสุขลักษณะ 2) ที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี
เป็นระเบียบ ครบทุกเรื่อง
(เช่น สบู่หรือน้ายาล้างจาน) และมีการกาจัดไขมันก่อนล้าง
3) ที่เก็บน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด
4) มีการกาจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะนาโรค ได้แก่ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบไม่พบ
แหล่งเพาะพันธุ์ และที่หลบซ่อนอาศัยภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน
5) มีการจัดการขยะ ดังนี้
(1) มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ
(2) มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท
(1.ของเสียอันตราย 2.ขยะรีไซเคิล 3.เศษอาหาร 4.ขยะอื่นๆ)
(3) มีการกาจัดขยะ เช่น ส่งให้ อปท. กาจัด หรือการฝังหลุม
6) มีร่องระบายน้าอยู่ในสภาพดี ไม่มีแหล่งน้าเสียขังในบริเวณบ้าน และไม่มีการปล่อย
น้าเสียลงแหล่งน้าสาธารณะ
7) มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีรอยแตกร้าว
ที่หัวส้วม พื้นที่ถังส้วม และฝาปิด และมีอุปกรณ์ทาความสะอาด
8) มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่นๆ โดยจัดให้เป็น
ระเบียบและวางให้พ้นมือเด็ก
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1 2 . ค รั ว เ รื อ น  ครั วเรื อ นไม่ ถู กรบกวนจากเสี ย ง ดั ง  กำรถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระทา หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคนในครัวเรือน
ไ ม่ ถู ก ร บ ก ว น จ า ก สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง กลิ่น ความเหม็น
โดยสิ่งที่เป็นต้นเหตุรบกวนจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
มลพิษ
1) เกิดขึ้นซ้าๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีความต่อเนื่องทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
มลพิษทางอากาศ น้าเสีย ขยะ หรือของ
เสี ย อั น ตราย ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ
(เวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) โดยเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือต่อเนื่อง
สุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
นานกว่า 1 สัปดาห์ข้นึ ไป
2) เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน รวมทั้งก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนก ความเครียด วิตกกังวล จนไม่สามารถทางานได้อย่างปกติ
 วิธีกำรสังเกตเบื้องต้นว่ำครัวเรือนถูกรบกวน คือ
1) เสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้วคนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าคนอีกฝ่าย
พูดอะไร หรือ ความรู้สึกของบุคคลว่า มีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นที่นั้น ๆ
2) ความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของต่าง ๆ ในครัวเรือน
3) ฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า และ (2) ฝุ่นขนาดเล็ก สังเกตจากการ
สะสมของฝุ่นบนพื้นผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน
4) กลิ่นเหม็น โดยสอบถามจากความรู้สึกสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ที่รู้สึกไม่สบาย เช่น
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ทาให้เกิดความวิตกกังวล รู้สึกอึดอัด เครียด เป็นต้น
5) น้าเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีของน้าผิดไปจากธรรมชาติ
6) ขยะและของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ) โดยการมองเห็นหรือ
สังเกต เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะ กลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไม่มี
การแยกทิ้งอย่างถูกต้อง
 หากครัวเรือนมีปัญหาตามข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อย่อยข้างต้น ให้ระบุว่าครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
อุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม หรืออื่นๆ
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ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
คำอธิบำยเพิ่มเติม
13 . ครั ว เรื อ น มี  ค รั ว เรื อ น เมื่ อ มี ก าร ขั บ ขี่ ย าน พ าห น ะ  กำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี ได้แก่
การป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย
ใช้ เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หรือในการประกอบอาชี พ 1) การปฏิบัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่กาหนด เช่น สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย
เป็นต้น
และภัยธรรมชาติอย่าง
ได้มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
2) มีการตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพดี เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก หรือ
ถูกวิธี
 ครั ว เรื อ นมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
สวิตซ์ไฟ พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
ภั ยธรรมชาติ และการจั ดการความเสี่ ย งจาก 3) มีการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ เช่น ปฏิบัติตามคาแนะนาในการใช้
ภัยพิบตั ิ
สารเคมี การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (การสวมแว่นตา หน้ากากหรือ
ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ)
4) การเตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี คือ การที่ประชาชน
ในชุมชน/หมู่บ้านมีความตระหนัก มีความรู้ มีความเข้าใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน “การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน”
 ภัยธรรมชำติ หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม เป็นต้น
 กำรประสบภัยธรรมชำติ ให้ระบุว่าครัวเรือนได้ประสบภัยธรรมชาติ ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
ด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ด้าน)
 ควำมเจ็บป่วยจำกกำรทำงำนจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงำน ให้ระบุว่า คนในครัวเรือนได้รับความ
เจ็บป่วยจากการทางาน จนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน หรือไม่ จานวนกี่คน
14 . ครั ว เรื อ น มี  ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนไม่มีคนประสบเหตุ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย หรือ พ้นจากสถานการณ์ที่
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ถู ก ฆ่ า ตาย ถู ก ท าร้ า ยร่ า งกาย จะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต (เช่น การฆ่า ข่มขืน กระทาอนาจาร กระทาชาเรา การบุกรุกที่
ความปลอดภัยในชีวิต
ก ร ะ ท าอ น าจ าร ข่ ม ขื น ก ร ะ ท าช าเร า อยู่อาศัย เป็นต้น) และทรัพย์สิน (การประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์
และทรัพย์สิน
ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ (ลั ก ทรั พ ย์ วิ่ ง ราว ปล้นทรัพย์ และหลอกลวงให้เสียทรัพย์ เป็นต้น)
ทรั พ ย์ ปล้ น ทรั พ ย์ หลอกลวงให้ เสี ย ทรั พ ย์ )
ถู ก บุ กรุ ก ที่ อยู่ อาศั ย อ าช ญ าก ร รม อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง

17. เด็ ก จบชั้ น ม.3  เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี)
ได้ เรี ย นต่ อ ชั้ น ม.4 หรื อ
ได้เรียนต่อในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการได้เรียนต่อ
เทียบเท่า
ในสายอาชีพด้วย
 เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ได้
เรียนต่อในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
แล้วออกจากระบบการศึกษากลางคัน ได้เข้า
เรียนต่อใน กศน. การศึกษาผู้ใหญ่ หรือทางาน
 การศึกษาหาความรูจ้ ากสื่อต่าง ๆ

16. เด็ กอายุ 6 – 14 ปี  เด็ ก อายุ 6 ปี – 14 ปี ทุ ก คนได้ เข้ า เรี ย น
ได้ รั บ ก าร ศึ ก ษ าภ า ค
การศึกษาในระดับชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา
ภาคบั
งคับ 9 ปี)
บังคับ 9 ปี
 เด็ ก อ ายุ 6 ปี – 1 4 ปี ที่ ได้ เข้ า เรี ย น
การศึกษาในระดับชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา
ภาคบั ง คั บ 9 ปี ) แล้ ว ออ ก จาก ระ บ บ
การศึกษากลางคัน ได้เข้าเรียนต่อใน กศน.
การศึกษาผู้ใหญ่ หรือ ทางาน
 การศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ

หมวดที่ 3 กำรศึกษำ มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3 – 5 ปี  เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดู
ได้ รั บ การบริ ก ารเลี้ ย งดู และมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียม
วัยเรียน
ความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
 เด็ก อายุ 3 - 5 ปี ซึ่ ง เป็ นวั ย ที่ มีค วามสาคั ญ มากต่ อการเรีย นในระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาต่อ ไป
การได้รับการบริการเลี้ยงดู หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน
ทุกคน จะส่งผลดีต่ออนาคตการศึกษาและการแสดงออกของเด็กทุกคน
 เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และผู้ปกครองในการดูแลเพื่อไปประกอบอาชีพ
 สถานที่ ที่ ใช้เตรี ยมความพร้ อมก่ อ นวัย เรีย น ได้ แก่ ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก
เคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาล
ชนบท โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น
 เด็กที่มีอำยุมำกกว่ำ 5 ปี และเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ถือว่าเป็นเด็กอายุ 6 ปี
 กำรศึ กษำภำคบั งคั บ 9 ปี หมายถึ ง การศึ กษาในระดั บ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 1 (ป.1) ถึงชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
 กำรออกกลำงคัน หมายถึง การที่นักเรียนถูกนาชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา
- ให้ระบุว่าเด็กที่ออกกลางคัน ได้เรียนต่อหรือทางาน หรือไม่
- ให้ระบุจานวนชั่วโมงต่อสับดาห์ ที่เด็กอายุ 6 - 14 ปี ใช้ในการศึกษาหาความรู้
 กำรศึกษำหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร สารคดี การใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อหาความรู้ เป็นต้น
 มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หมายถึง
- การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สาหรับสายสามัญ
- การศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาหรับสายอาชีพ
 กำรออกกลำงคัน เด็กที่เข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือเทียบเท่า แล้วลาออก
จากโรงเรียนก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
- ให้ระบุว่าเด็กที่ออกกลางคัน ได้เรียนต่อหรือทางาน หรือไม่
- ให้ระบุจานวนชั่วโมงต่อสับดาห์ ที่เด็กอายุ 15- 18 ปี ใช้ในการศึกษาหาความรู้
 กำรศึกษำหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร สารคดี การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
18. คนในครัวเรือนทีจ่ บ  คนในครัวเรือนที่จบชั้น ม.3 (การศึกษาภาค
การศึ กษาภาคบั งคั บ 9 ปี
บัง คับ 9 ปี) ที่ไ ม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่
ตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) หรือเทียบเท่า (เช่น
มีงานทา ได้รับการฝึกอบรม ปวช.) และยังไม่มีงานทาและมีความต้องการที่
ด้านอาชีพ
จะฝึกอาชีพ ทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนจัดขึ้น อย่างน้อย 1 อาชีพ
19. คนอายุ 15 - 59 ปี  คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่าน เขียน
อ่าน เขียนภาษาไทย และ
ภาษาไทย และคิ ด เลขอย่ างง่ า ยได้ ทุ ก คน
คิดเลขอย่างง่ายได้
โดยเฉพาะคนอายุ 15 – 59 ปี เป็นกลุ่มคน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีแล้ว และยัง
อยู่ในช่วงของวัยทางาน
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 กำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ หมายถึง การฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือ เอกชนจัดขึ้นอย่างน้อย 1 อาชีพ จะนั บรวมทั้ งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น
3 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เป็นต้น หรือหลักสูตรระยะยาว เช่น 3 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
 คนที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ มี 2 กลุ่ม ดังนี้
- ผู้ที่จบ ม. 3 ในรอบปีที่ผ่านมา
- ผู้ที่จบ ม. 3 ในปีอื่นๆ
 ควำมต้องกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ ให้ระบุจานวนคนที่ต้องการฝึกอบรม
 อ่ำน เขียน ภำษำไทย เช่น การอ่านฉลากยา สัญ ญากู้ยืมเงิน สัญ ญาซื้อขาย ป้ายโฆษณา
ป้ายจราจร เป็นต้น
 คิดเลขอย่ำงง่ำย เช่น สามารถบวก ลบ จานวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ได้
และสามารถคูณ หรือหารเลขไม่เกิน 2 หลักได้ เป็นต้น
 อ่ำน เขียนภำษำอังกฤษ เช่น การอ่าน การเขียน การสื่อความ ในระดับเบื้องต้น เช่น ประโยค
สนทนาทักทาย การใช้ประโยคบอกเล่า คาถามในชีวิตประจาวันได้
 กำรอ่ำน เขียนภำษำอังกฤษ ไม่นามารวมเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้

คำอธิบำยเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 กำรมีงำนทำและรำยได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
คำอธิบำยเพิ่มเติม
20. คนอายุ 15–59 ปี  คน อา ยุ 1 5–59 ปี ทุ กค น มี ก า ร  กำรประกอบอำชีพและมีรำยได้ หมายถึง การทางานที่เป็นงานประจาทั้งที่อยู่ภายในครัวเรือน
มีอาชีพและรายได้
ประกอบอาชีพและรายได้
และ/หรือนอกครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการทางานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์
 ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดย รายเดือน รายชิ้นงาน หรืองานเหมา
ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่  ให้ระบุจำนวนคนที่ไม่ได้ประกอบอำชีพและมีรำยได้ (ไม่มีงานทา) เป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 คนทีไ่ ม่มีอาชีพและรายได้
ไม่สามารถช่วยตนเองได้
- กลุ่มที่ 2 คนที่ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้
 ควำมสมัครใจที่จะประกอบอำชีพ ให้ระบุจานวนคนอายุ 15 - 59 ปี ที่สมัครใจจะประกอบอาชีพ
21. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป  คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกคน มีการ
 คนอำยุ 60 ปีเต็มขึ้นไป ในปัจจุบันหลายคนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถประกอบอาชีพ
มีอาชีพและรายได้
และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหลักของครอบครัวด้วย
ประกอบอาชีพและมีรายได้
 ยกเว้นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ  กำรประกอบอำชีพและมีร ำยได้ (การมีงานทา) จะต้องมีทั้งอาชีพและรายได้ที่เกิด ขี้นจากการ
ประกอบอาชีพนั้น ทั้ง 2 องค์ประกอบควบคู่กัน
ตนเองได้
 ให้ระบุจำนวนคนที่ไม่ได้ประกอบอำชีพและมีรำยได้ (ไม่มีงานทา) เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 คนที่ไม่มีอาชีพและรายได้
- กลุ่มที่ 2 คนที่ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้
 ควำมสมัครใจที่จะประกอบอำชีพ ให้ระบุจานวนคนอายุ 60 ปีเต็มขึ้นไป ที่สมัครใจจะประกอบอาชีพ

23. ครัวเรือน มีการ
เก็บออมเงิน

ตัวชี้วัด
22. รายได้เฉลี่ยของ
คนในครัวเรือนต่อปี

 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

 รายได้ทั้งหมดนี้เป็นรายได้
ทั้งที่เป็นตัวเงินและรายได้
ที่เกิดจากการทา การปลูก
การเลี้ยง และการหาไว้กินเอง
แล้วคานวณเป็นจานวนเงิน
 คนในครั ว เรื อ นสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ควำมหมำยตัวชี้วัด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
 วิธีคิดรำยได้ ให้คิดจากรายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน โดยแยกเป็น
1) รายได้จากอาชีพหลัก
2) รายได้จากอาชีพรอง อาชีพเสริม
3) รายได้อื่น ๆ เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผลหุ้น/สหกรณ์ บานาญ เบี้ยยังชีพ ฯลฯ
4) รายได้ที่เกิดจากการทา การปลูก การเลี้ยงและการหาไว้กินเอง แล้วคิดคานวณเป็นจานวนเงิน
รายได้ในที่นี้ ไม่นับรวมเงินกู้ หรือเงินยืม
 รายได้ จากการสอบถามนี้ จะนาไปใช้เพื่ อวางแผนแก้ไขปั ญ หาในเรื่องการประกอบอาชีพและการมี งานท าของ
ประชาชนเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภำษีแต่อย่ำงใด
 รำยจ่ำยของครัวเรือน ในแต่ละด้าน มีดังนี้
1) รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/แรงงาน ค่าเช่า
ค่าเครื่องจักร ค่าน้ามัน เป็นต้น
2) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่ายา/รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) เป็นต้น
3) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่ไม่จาเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยาดอง น้าอัดลม ขนม
กินเล่น สินค้าฟุ่มเฟือย ค่าโทรศัพท์มือถือที่เกินความจาเป็น และค่าเล่นเกมส์ เป็นต้น
4) รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน คือ การที่สมาชิกในครัวเรือนสามารถขอกู้เงินและได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
 หนี้นอกระบบ คือ หนี้ที่กู้ยืมจากบุคคล และสถาบันต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น นายทุน พ่อค้า หรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
 กำรเก็บออมเงิน หมายถึง การนารายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค หรือการกันรายได้ส่วนหนึ่ง
มาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือเมื่อแก่ชรา หรือเพื่อใช้จ่ายในกิจการอื่นใดที่
สมควร ทั้งในรูปแบบที่เป็นเงินสด หรือทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เงินสดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝากธนาคาร เงินฝากกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต เงินฝากกลุ่มสัจจะ เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน เงินฝากกองทุนต่าง ๆ การทาประกันชีวิต
การซื้อพันธบัตร การซื้อทองคา การซื้อบ้าน หรือการซื้อที่ดิน เป็นต้น
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25. คนในครัวเรือน  คนในครัวเรือนทุกคน ไม่สูบบุหรี่ ยาสูบ หรือ ยามวน
ไม่สูบบุหรี่

หมวดที่ 5 : ค่ำนิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือน  คนในครัวเรือนทุกคน ไม่ดื่มสุรา
ไม่ดื่มสุรา
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 ไม่ดื่มสุรำ หมายถึง ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์
ยาดอง กระแช่ สาโท หรือที่ผลิตจากผัก หรือผลไม้ เช่น มันฝรั่ง ข้าว น้าองุ่น โดย
การนาวัตถุดิบดังกล่าว มาหมักและเติมยีสต์ลงไป
 โทษของกำรดื่มสุรำ ทาให้คนติดสุราอาจเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย มะเร็งกระเพาะ
อาหาร ตั บ แข็ ง และเส้ น เลื อ ดในสมองแตก คนเมาที่ ขั บ รถจะขาดการควบคุ ม
สติสัมปชัญญะ ทาให้เกิดอุบัติเหตุ หญิงมีครรภ์อาจแท้งลูก หรือเด็กที่คลอดออกมาจะ
มีร่างกายสติปัญญาที่บกพร่อง รวมทั้งการดื่มสุราทาให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม
 โทษของกำรสูบบุหรี่ ทาให้ เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ ฟัน เหลือง ตาแดง เล็บ เขีย ว
มีกลิ่นตัวและกลิ่นปากรุนแรง ส่งผลร้ายต่อคนรอบข้าง เป็นมะเร็งช่องปากรวมถึงฟัน
และลิ้น เป็นมะเร็งหลอดลมและหลอดอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด มีโอกาส
เป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 20 เท่า ถุงลมโป่งพองจนไม่สามารถหดตัวกลับได้ มีผลทา
ให้หายใจติดขัด หอบ จนถึงตายได้ เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคตับแข็ง โรค
ปริทัน ต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคความดันโลหิ ตสู ง ประสาทในการรับรสแย่ล ง
และมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะมาก บางครั้งไอถี่มากจนไม่สามารถนอนหลับได้
นอกจากนี้ยังทาให้บุคคลข้างเคียงได้รับอันตรายด้วย เช่น เด็กป่วยด้วยโรค
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอกอั กเสบ หญิงมีครรภ์มีโอกาสแท้ง คลอด
ก่อนกาหนด ตกเลือดระหว่างคลอดและหลังคลอด มากเป็น 2 เท่าของหญิงตั้งครรภ์
ทั่วไป เด็กที่คลอดออกมาอาจจะมีน้าหนักและความยาวน้อยกว่าปกติ และพัฒนาการ
ทางด้านสมองช้ากว่าปกติ

คำอธิบำยเพิ่มเติม
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29. ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง  ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความ
ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล จ า ก เป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแล
ครอบครั ว ชุ มชนภาครั ฐ เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนใน
หรือภาคเอกชน
ครัวเรือน หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ย
ยังชีพจากภาครัฐ หรือความช่วยเหลือจากภาคเอกชน

ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป  ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทุกคน
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
อ ย่ า ง น้ อ ย สั ป ด า ห์ ล ะ
อย่างน้อยสั ป ดาห์ ละ 1 ครั้ง เช่น การร่ว มพิธีกรรมทางศาสนา
1 ครั้ง
ทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
หรือการทาละหมาด และการเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น
27. ผู้สูงอายุได้รับการ  ผู้สูงอายุทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้าน
ดูแลจากครอบครัว ชุมชน
อาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน
หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยยังชีพจาก
ภาครัฐ หรือความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
28. ผู้พิการได้รับการ  ผู้ พิ ก ารทุ ก คน ได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ใ นชี วิ ต ความเป็ น อยู่
ดูแลจากครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยาม
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
เจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน
หรือหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยความพิก าร
จากภาครัฐ หรือความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
 ผู้สูงอำยุ หมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ หมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ถูก
ทอดทิ้ง มีครอบครัวดูแล/ได้รับความเอาใจใส่จากคนในครัว เรือน หรือ
หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
 ผู้ พิก ำร หมายถึง คนพิการทางร่า งกายและ/หรือสมองจนไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ได้แก่ คนพิการหรือคนที่ตาบอด 2 ข้าง ตาบอดข้าง
เดียวและอีกข้างเลือนราง หูห นวกเป็นใบ้ อัมพาต (เป็นความพิการแต่
กาเนิด หรือความพิการที่มาจากโรค) ไม่มีฝ่ามือ ไม่มีฝ่าเท้า ปัญญาอ่อน
ออทิสติก วิกลจริต เป็นต้น ทั้งนี้ นับทั้งผู้พิการแต่กาเนิดและผู้พิการจาก
โรคหรืออุบัติเหตุด้วย
ผู้พิการ ที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวคนพิการ ควรไปลงทะเบียนคนพิการ
เพื่อให้ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐ
 โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่เมื่อเป็นแล้ วจะมีอาการ หรือต้องรักษาติดต่อกันนาน
เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต ได้แก่ โรคไม่ติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง อั มพาต โรคหั ว ใจ โรคหื ด หลอดลม
อักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง ตับแข็ง มะเร็ง เป็นต้น

 กิจกรรมทำงศำสนำ หมายถึง การได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามแต่ละ
ศาสนาที่ ค รั ว เรื อ นนั บ ถื อ เช่ น การร่ ว มพิ ธี ก รรมทางศาสนา ท าบุ ญ
ตักบาตร ทาสมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือการทาละหมาด
และการเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น

คำอธิบำยเพิ่มเติม
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ตัวชี้วัด
ควำมหมำยตัวชี้วัด
คำอธิบำยเพิ่มเติม
30. ครั ว เรื อ นมี ส่ ว น  ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา คนในครั ว เรื อ นอย่ า งน้ อ ย 1 คน  กำรมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถ
ร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
กระทาได้โดยการแสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาค/สมทบเงิน และ
ได้เคยเข้าร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน โดยการ
เพื่ อประโยชน์ ของชุม ชน
ออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุป กรณ์ต่าง ๆ เช่น สร้าง/
การบริจาคสมทบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
หรือท้องถิ่น
ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การกาจัดขยะ มูลฝอย และ
น้าเสีย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง
31. ครอบครัวมีความ  ในรอบปีที่ผ่ านมา ครัว เรื อนมีโ อกาสอยู่พร้อมหน้ากัน ลักษณะของครอบครัวอบอุ่น หมายถึง
อบอุ่น
มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือ กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
1) สมาชิกในครอบครัว มีเวลาอยู่พร้อมหน้าและได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย
สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยหนีออกจากบ้าน คนที่อาศัยอยู่
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง
คนเดียวอยู่ได้อย่างมีความสุข
2) สมาชิกในครอบครัว มีความเคารพนับถือกัน และไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง
รุนแรง
3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กรณีอยู่คนเดียว
1) หากมีบิดามารดาและญาติพี่น้อง ต้องมีการเดินทางกลับไปเยี่ยมเยือนบิดา
มารดาและญาติพี่น้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) ในกรณีที่ไม่มี บิดามารดาหรือญาติพี่น้อง แต่ถ้าสามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น

10. ประเด็นชี้แจงภายในเล่มแบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

หน้าปก
 เป็นหน้าแรกที่ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
1) ชื่อ และนามสกุลของหัวหน้าครัวเรือน
2) หากหัวหน้าครัวเรือนมียศ ให้กรอกยศนาหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น ร้อยตารวตตรีวิทยา ฯลฯ
3) เลขประตาตัวประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน มีทั้งหมด 13 ช่อง ต้องกรอกตัวเลขให้ครบ 13 ช่อง
4) กรณีครัวเรือนมีเลขที่บ้าน ให้ขีดเครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม มีบ้านเลขที่และกรอก
บ้านเลขที่ และรหัสประตาบ้านตามเอกสารทะเบียน หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล
อาเภอ และตังหวัด
5) กรณีครัวเรือนไม่มีบ้านเลขที่ ให้ขีดเครื่องหมาย ในกรอบสี่เหลี่ยม ไม่มีบ้านเลขที่ และกรอก
บ้านเลขที่ใกล้เคียง หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบล อาเภอ และตังหวัด
6) กรณี ไม่มีบ้านเลขที่ ให้พิตารณา บ้านที่มีเลขที่บ้าน ที่อยู่ใกล้มากที่สุด
7) เลือกเขตปกครอง โดยขีดเครื่องหมาย  ในกรอบสี่เหลี่ยม ว่าครัวเรือนตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองประเภทใด เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)
8) ระบุประเภทของที่ดินพักอาศัยและเอกสารสิทธิ ว่าเป็นของตนเอง เช่าที่ของคนอื่น ที่สาธารณะ
หรืออื่นๆ และระบุตานวนที่ดิน เป็นไร่ เป็นตารางวา
9) หากใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพให้ ระบุประเภทของที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพและเอกสารสิทธิ
ว่าเป็นของตนเอง เช่าที่ของคนอื่น ทีส่ าธารณะหรืออื่นๆ และระบุตานวนที่ดิน เป็นไร่ เป็นตารางวา
10) หากไม่ได้ใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
หน้า ก-ข แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
 ต้องทาอะไรบ้างในเล่มแบบสอบถาม
1) ผู้ตัดเก็บข้อมูล ทาความเข้าใตแบบสอบถามให้ชัดเตน
2) สัมภาษณ์ข้อมูลตากหัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส หรือสมาชิกของครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลได้
3) สัมภาษณ์เสร็ตแล้ว ผู้ให้ข้อมูล และผู้ตัดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการตัดเก็บข้อมูลของ
ครัวเรือนนี้ตริง
4) บันทึกนาผลสรุปลงในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือนปีที่ตัดเก็บข้อมูล เพื่อรับทราบผลการ
ตัดเก็บข้อมูลของครัวเรือนตนเอง และนาไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกใน
ครัวเรือน รวมทั้งมีการพูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉพาะตัวชี้วัดเรื่องที่ตกเกณฑ์
5) ให้ผู้ตรวตสอบ/ตรวตทานข้อมูล ทาการตรวตสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วลงลายมือชื่อ
รับรอง ก่อนที่ตะมีการรวบรวมส่ง ไปบันทึก ประมวลผลข้อมูลเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
 ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล
1) ผู้จัดเก็บข้อมูล คือ คนที่เห็นความสาคัญของข้อมูล และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ดีที่สุด
ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน หัวหน้าคุ้ม ผู้นาอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน ผู้นาอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ผู้นาอช.) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประตาหมู่บ้าน (อสม). หรืออาสาสมัครอื่น ๆ ควรคัดเลือกคนที่อ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง
2) ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน คู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นตริง
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 พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ตัดเก็บข้อมูลความตาเป็นพื้นฐานตากทุกครัวเรือนในเขตชนบทและเมืองทั่วประเทศ
 ครัวเรือนเป้าหมาย
1) ตัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน
2) ตัดเก็บข้อมูลเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ตริง ในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3) ตัดเก็บเฉพาะครัวเรือนที่มีคนไทยอาศัยอยู่
 ห้วงเวลา และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
ตัดเก็บข้อมูลทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
 การใช้แบบสอบถาม และการกรอกข้อมูล
1) ใช้แบบสอบถาม ตานวน 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน
(ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกันและกินอยู่ด้วยกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาตมี
หลายครอบครัวก็ได้) กรณีที่แต่ละครอบครัวไม่ได้กินอยู่ใช้ต่ายร่วมกันให้แยกแบบสอบถาม และ
ให้ขีดเครื่องหมาย  ในกรอบ ไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่เดิมในช่องบ้านใกล้เคียง
2) แบบสอบถาม ใช้ตัดเก็บข้อมูลแต่ละปี รวม 5 ครั้ง (พ.ศ. 2560 – 2564)
3) การกรอกข้อมูลให้กรอกเฉพาะปีที่ตัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
4) ตังหวัด อาเภอ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา/เครื่องชี้วัดได้ตาม
ความเหมาะสม
หน้า ค ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมาชิกครัวเรือน
 ตารางข้อมูลสมาชิกครัวเรือน มี 11 ช่อง ช่องที่ 1 กรอกลาดับที่ของสมาชิกครัวเรือน
 ช่องที่ 2 กรอกชื่อ นามสกุลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ตริงในปัตตุบัน (คนที่ไม่ได้อยู่ประตา แต่ไปๆ มาๆ
ในรอบปีที่ผ่านมา ต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 ช่องที่ 3 เลขประตาตัวประชาชนของสมาชิกครัวเรือน มี 13 ช่อง ต้องกรอกตัวเลขให้ครบทั้ง 13 ช่อง
 กรณีครัวเรือนมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่ด้วย ให้ระบุในช่องที่ 3 ว่าเป็นคนต่างด้าว และให้กรอกข้อมูล
สมาชิกครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะหน้าตารางข้อมูลสมาชิกเท่านั้น ไม่ต้องสารวตข้อมูลคุณภาพ
ชีวิตของคนต่างด้าว ในหน้า 6-29
 ช่องที่ 4 เพศของสมาชิกครัวเรือน
 ช่องที่ 5 อายุของสมาชิกครัวเรือน คนที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน ยกเว้นในกรณีที่
สมาชิกในครัวเรือนอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุอายุเดือนไว้ด้วย ตามตัวอย่าง ตารางข้อมูลสมาชิกฯ หน้า ค
ลาดับที่ 8 ด.ช.สมหวัง ทรัพย์มี เพศชาย อายุ 1 ปี 11 เดือน
 ช่องที่ 6 อาชีพหลักของสมาชิกครัวเรือน หากไม่ได้ประกอบอาชีพให้ขีดเครื่องหมาย - กรณีกาลัง
ศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบอาชีพให้ระบุว่า กาลังศึกษา ตามตัวอย่าง ตารางข้อมูลสมาชิกฯ
หน้า ค ลาดับที่ 4 นางสาวสมศรี ทรัพย์มี เพศหญิง อายุ 16 ปี กาลังศึกษา
 ช่องที่ 10 ให้ขีดเครื่องหมาย  ระบุสถานะทางกายภาพของสมาชิกครัวเรือนว่าเป็นปกติ ผู้พิการ
หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
 ช่องที่ 11 ให้ขีดเครื่องหมาย  ระบุว่าสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ (ช่อง 5 อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่ได้
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หน้า 1-5
 หน้า 1 – 5 ใช้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ตริง ในแต่ละปี 2560 – 2564
หน้า 6
 ข้อ 1 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
o ข้อ 1.2 เด็กอายุไม่เกิน 1 ปีมีน้าหนักเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม หรือไม่
 ต้องตอบข้อ 1.1 ก่อนว่ามีเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 1.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 3
 ข้อ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
o ข้อ 2.2 เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนทุกคนในครัวเรือนนี้ ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันตั้งแต่แรกเกิดตนถึงวันที่สารวตข้อมูล หรือไม่
 ต้องตอบข้อ 2.1 ก่อนว่าครัวเรือนมีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 2.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 2.3
o ข้อ 2.4 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ทุกคน ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ตั้งแต่แรกเกิดตนถึง 6 เดือน หรือไม่
 ต้องตอบข้อ 2.3 ก่อนว่าครัวเรือนมีเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 2.4 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 3
- กินนมแม่อย่างเดียว คือ "ให้กินได้เฉพาะนมแม่เท่านั้น ห้ามกินน้า นมผสม ข้าว ผัก ผลไม้ เป็นต้น ตึงตะถือว่า
"ผ่านเกณฑ์"
- คนไทยส่วนใหญ่ตะไม่คุ้นเคยกับการกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน แต่เป็นความตาเป็นพื้นฐานที่ต้อง
ปลูกฝังให้คนที่มีลูกอ่อนได้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และการเตริญเติบโตที่มีคุณภาพ
ของเด็กทารกต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
หน้า 7
 ข้อ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
o ข้อ 3.3 ให้ ร ะบุ ตานวนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน ลงในตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ช่องปีที่
สารวตข้อมูล
หน้า 8
 ข้อ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
o ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หรือ ตามทีค่ รัวเรือนปฏิบัติเมื่อกินอาหาร
ให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 1) - 4)
หน้า 9 - 10
 ข้อ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
o ข้อ 6.1 ให้ระบุตานวนสมาชิกครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ และสิทธิรักษาพยาบาล สามารถ
ใช้บริการสถานพยาบาลมากกว่า 1 แห่งได้
o ข้อ 6.2 ให้ระบุตานวนสมาชิกครัวเรือนที่ใช้บริการสถานพยาบาลประเภทต่างๆ โดยแต่ละคน
สามารถใช้บริการสถานพยาบาลมากกว่า 1 แห่งได้
o ข้อ 6.3 ต้องตอบก่อนว่ามีคนอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 6.4 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 7
o ข้อ 6.4 คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวตสุขภาพประตาปี
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 การตรวจสุขภาพประจาปี หมายถึง การตรวตสุขภาพหลายอย่างเพื่อประเมินสุขภาพ
บุคคล ได้แก่ การตรวตร่างกายทั่วไป การตรวตเลือด การตรวตปัสสาวะ/อุตตาระ
การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น
o การตรวตสุขภาพประตาปี ไม่ใช่การไปตรวตรักษาโรคประตาตัว หรือการตรวตรักษาเมื่อ
เต็บไข้ ได้ป่วยธรรมดาทั่วไป
 ถ้าตอบว่าได้รับการตรวตสุขภาพประตาปีทุกคน ให้ข้ามไปถามข้อ 7
o ข้อ 6.5 คนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ตรวตสุขภาพประตาปี ได้รับการตรวตคัดกรองความเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 ให้ระบุตานวนคนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้การตรวตสุขภาพประตาปี และไม่ได้รับ
การตรวตคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

หน้า 10
 ข้อ 7 คนในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ทุกคนได้ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
วันละ 30 นาที หรือออกแรง/ออกกาลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 30 นาที
o วิธีการถามในข้อนี้ให้ถามว่า "ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทุกคนในครัวเรือนได้มีการออกกาลัง
กาย/เล่นกีฬา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที หรือไม่"
o หรือให้ถามว่า "ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทุกคนในครัวเรือนได้ออกแรง/ออกกาลัง ที่ทาให้รู้สึกเหนื่อย
บ้างหรือหายใตเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน ๆ ละ 30 นาที
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน หรือไม่"
- ข้อนี้ต้องการส่งเสริมให้คนในครัวเรือน โดยเฉพาะคนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ได้ออกกาลังกาย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
หน้า 12
 ข้อ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
o ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หรือ
ให้ครบทุกข้อที่เป็นองค์ประกอบของ
การตัดระเบียบ ทาความสะอาดภายในตัวเรือนและบริเวณบ้านที่ถูกสุขลักษณะ
ตั้งแต่ข้อ 1) - 8)
หน้า 13
 ข้อ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
o ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หรือ กรณีถูกรบกวน หรือไม่ถูกรบกวนตากมลพิษ
ให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 1) - 6)
o กรณีถูกรบกวนตากมลพิษตามข้อ 1) - 6) ให้ระบุว่าครัวเรือนอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม หรืออื่นๆ
หน้า 14
 ข้อ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
o ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน หรือ กรณีครัวเรือนมี หรือไม่มีการป้องกันอุบัติภัยและ
ภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 1) - 4)
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หน้า 15
 ข้อ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
o ให้ขดี เครื่องหมาย  ลงใน หรือ กรณีครัวเรือนมี หรือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ให้ครบทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 1) - 5)
หน้า 16
 ข้อ 15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
o ข้อ 15.2 ให้ ขีด เครื่ องหมาย ลงใน หรือ กรณี เด็ก อายุ 3-5 ปี ได้ รับ หรือ ไม่ ได้ รั บ
บริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
 ต้องตอบข้อ 15.1 ก่อนว่ามีเด็กอายุ 3 - 5 ปี หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 15.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 16
หน้า 16 - 17
 ข้อ 16 เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1 - ม.3)
o ข้อ 16.2 ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน หรือ กรณีเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เข้าเรียน
การศึกษาชั้น ป.1 ถึง ม.3
 ต้องตอบข้อ 16.1 ก่อนว่ามีเด็กอายุ 6 - 14 ปี หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 16.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 17
o ข้อ 16.3 ให้ระบุตานวนเด็กที่เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ออกตากโรงเรียนกลางคัน หากไม่มีให้ข้าม
ไปถามข้อ 16.5
o ข้อ 16.4 ให้ระบุว่าเด็กที่ออกตากโรงเรียนกลางคันไปทาอะไร
o ข้อ 16.5 ให้ระบุตานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้ใช้เวลาหาความรู้ตากสื่อ
ต่างๆ
หน้า 17 - 18
 ข้อ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
 ต้องตอบข้อ 17.1 ก่อนว่ามีเด็กตบชั้น ม.3 หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 17.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 17.5
o ข้อ 17.2 ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หรือ กรณีเด็กตบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4
หรือเทียบเท่า
o ข้อ 17.3 ให้ระบุตานวนเด็กเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ที่ออกตากโรงเรียนกลางคัน
หากไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 17.5
o ข้อ 17.4 ให้ระบุว่าเด็กที่ออกตากโรงเรียนกลางคันไปทาอะไร
o ข้อ 17.5 ให้ระบุตานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่เด็กอายุ 15 - 18 ปี ได้ใช้เวลาหาความรู้ตากสื่อ
ต่างๆ
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หน้า 18 - 19
 ข้อ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ม.3) ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
o ข้อ 18.2 ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หรือ กรณีคนในครัวเรือนที่ตบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับหรือไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
 ต้ อ งตอบข้ อ 18.1 ก่ อ นว่ า มี ค นในครั ว เรื อ นที่ ต บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ 9 ปี
(ม.3) ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 18.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 19
o ข้อ 18.3 ให้แยกตานวนคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพตามข้อ 18.2 ออกเป็น
2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 คนที่เพิ่งจบ ม.3 ในปีที่สารวจข้อมูล และ
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 คนที่จบ ม.3 ในปีอื่นๆ ก่อนหน้านี้
o ข้อ 18.4 ให้ระบุตานวนคนตามข้อ 18.2 ทีม่ ีความต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพ
 ข้อ 19 คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
 ต้องตอบข้อ 19.1 ก่อนว่ามีคนอายุ 15 – 59 ปี หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 19.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 20
o ข้อ 19.3 ให้กรอกตานวนคนอายุ 15 – 59 ปี ทีส่ ามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ ทุกคน
หน้า 20
 ข้อ 20 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
 ต้องตอบข้อ 20.1 ก่อนว่ามีคนอายุ 15 – 59 ปี หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 20.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 21
o คนอายุ 15 - 59 ปี ให้ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือคนพิการ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- ข้อนี้ต้องการตรวตสอบดูว่าคนที่อยู่ในวัยกาลังแรงงานมีงานทากี่คน และว่างงานกี่คน
- เพื่อไม่ให้ตานวนคนอายุ 15 - 59 ปี คลาดเคลื่อน ตึงควรตรวตสอบกับตารางข้อมูลสมาชิกใน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ตริงในปีปัตตุบัน (ปีที่ตัดเก็บข้อมูล) ด้วย โดยตานวนคนในข้อ 20.1 นี้
ต้องไม่เกินตานวนคนอายุ 15 - 59 ปี ในข้อ 19. 1
- ตานวนในข้อ 20.1 อาตตะน้อยกว่าข้อ 19.1 ได้ ถ้าครัวเรือนนี้มีคนอายุ 15 - 59 ปี ที่กาลังศึกษา
อย่างเดียว โดยไม่ได้ประกอบอาชีพในข้อ 19.1 หรือครัวเรือนมีคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
o การประกอบอาชีพและมีรายได้ (การมีงานทา) ตะต้องมีทั้งอาชีพและรายได้ที่เกิดขึ้นตากการ
ประกอบอาชีพนั้นทั้ง 2 องค์ประกอบควบคู่กัน
o ข้อ 20.2 ให้ร ะบุ ตานวนคนที่ ไม่ได้ป ระกอบอาชีพและมีร ายได้ (ไม่มีงานทา) ในข้อ 20.2
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คนที่ไม่มีอาชีพและรายได้ กับ กลุ่มที่ 2 คนที่ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้
o ข้อ 20.3 ให้ระบุตานวนคนตามข้อ 20.2 ที่มีความสมัครใตที่ตะประกอบอาชีพ
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หน้า 20
 ข้อ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
 ต้องตอบข้อ 21.1 ก่อนว่ามีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือไม่
 ถ้ามีตึงตอบข้อ 21.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 22
o คนอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่นับรวมคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
o เพื่อไม่ให้ตานวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป คลาดเคลื่อน ตึงควรตรวตสอบกับตารางข้อมูลสมาชิก
ในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ตริงในปีปัตตุบัน (ปีที่ตัดเก็บข้อมูล) ด้วย โดยตานวนคนในข้อ 21.1 นี้
ต้องไม่เกินตานวนคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในข้อ 27.1
o ตานวนในข้ อ 21.1 อาตตะน้ อยกว่ าข้ อ 27.1 ได้ ถ้ าครัวเรื อนนี้ มี คนอายุ 60 ปี ขึ้ นไปที่ พิ การ
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
o การประกอบอาชีพและมีรายได้ (การมีงานทา) ตะต้องมีทั้งอาชีพและรายได้ที่เกิดขึ้นตากการ
ประกอบอาชีพนั้น ทั้ง 2 องค์ประกอบควบคู่กัน
o ข้อ 21.2 ให้ระบุตานวนคนที่ไม่มีงานทาในข้อ 21.2 เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คนที่ไม่มีอาชีพและ
รายได้ กับ กลุ่มที่ 2 คนที่ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้
o ข้อ 21.3 ให้ระบุตานวนคนตามข้อ 21.2 ที่มีความความสมัครใตที่ตะประกอบอาชีพ
หน้า 21 - 23
 ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
o ข้อนี้เป็นข้อที่เก็บข้อมูลได้ยากมากที่สุด เพราะครัวเรือนต่าง ๆ มักไม่บอกความตริง
o ต้องมีการคานวณผลผลิตที่หามาได้ เก็บไว้ การทา การปลูก หรือการเลี้ยงไว้กินเอง ออกมา
เป็นตัวเงินทั้งหมดตลอดทั้งปี
o ต้องมีการคานวณตัวเลขหลายขั้นตอน ตึงอาตผิดพลาดได้ ฉะนั้น ผู้ที่ตัดเก็บข้อมูล/สัมภาษณ์
ตึงควรดาเนินการ ดังนี้
1) ชี้แตงหัวหน้าครัวเรือนให้เข้าใตถึงวัตถุประสงค์การตัดเก็บข้อมูลข้อนี้ว่า ตะนาไปใช้
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพและการมีงานทาของประชาชน
เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีแต่อย่างใด
2) รายได้มาตาก
- อาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริมของทุกคนในครัวเรือน
- รายได้อื่นที่เป็นตัวเงินตามข้อ 22.1 ข้อ 3) เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ลูกหลานส่งให้
ค่าเช่า เงินปันผลหุ้น/สหกรณ์ บานาญ/เบี้ยยังชีพ ฯลฯ
- รายได้ที่เกิดตากการทา การปลูก การเลี้ยง และการหาไว้กินเอง แล้วคานวณเป็น
ตานวนเงินทั้งหมด ต้องคานวณให้ดี เพราะตะเป็นส่วนที่ทาให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์
ข้อนี้ได้ แต่ถ้าคานวณน้อยเกินความเป็นตริง หรือไม่ได้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ ตะทา
ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อนี้ได้
3) นารายได้ทั้งหมดมาหารด้วยตานวนคนในครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งตะทาให้ทราบรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี
o อย่าลืมว่าข้อนี้ เป็นการถามรายได้ทั้งปี ถ้ารายได้เป็นเดือน ต้องคูณด้วย 12
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 ข้อ 22.2 รายจ่ายของครัวเรือน
o ข้ อ นี้ ต้ อ งการทราบว่ า "แต่ ล ะครั ว เรื อ นมี ร ายต่ า ยในด้ า นต่ า งๆ เป็ น อย่ า งไร “เพื่ อ ใช้
ประกอบการวางแผนการใช้ต่าย การลงทุน และการเก็บออมของครัวเรือนได้ นอกตากนี้ยัง
ทาให้ทราบถึงค่าใช้ต่ายที่สามารถนามาแปลงเป็นเงินออมได้ เช่น ค่าบุหรี่ ค่าเหล้า ค่ายาดอง
ค่าหวย ฯลฯ หากลด ละ เลิก สิ่งเหล่านี้ก็ตะทาให้มีเงินเหลือเพื่อการเก็บออมได้
o รายจ่าย หมายถึง "รายต่ายของครัวเรือนที่ต่ายไปในรอบปีที่ผ่านมา” ได้แก่
1) รายต่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต เช่น ค่าพันธุ์พืช/สัตว์ ค่าใช้ต่ายเกี่ยวกับสารเคมี
(ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) ค่าต้าง/ค่าแรง/ค่าเช่า ค่าเครื่องตักรต่าง ๆ ค่าน้ามัน และอื่นๆ
2) รายต่ า ยในการอุ ป โภคบริ โภคที่ ต าเป็ น ได้ แ ก่ ค่ า อาหาร เสื้ อ ผ้ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย ค่ า ยา/
รักษาพยาบาล ค่าใช้ต่ายด้านการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้ต่ายส่วน
บุคคล (สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) เป็นต้น
3) รายต่ายในการอุปโภคบริโภคที่ไ ม่ตาเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า
ยาดอง น้าอัดลม ขนมกินเล่น สินค้าฟุ่มเฟือย และอื่น ๆ เป็นต้น
4) รายต่ายในการชาระหนี้สิน
 ข้อ 22.3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้ขีดเครื่องหมาย เฉพาะแหล่งเงินทุนที่ขอกู้
ตามข้อ 22.3.1 1) – 9) แล้วตึงตอบต่อในข้อ 22.3.2 ว่าครัวเรือนได้รับเงินกู้เพียงพอหรือไม่
หากครัวเรือนไม่ได้ขอกู้เงินตากแหล่งใดๆ ไม่ต้องตอบข้อนี้
 ข้อ 22. 4 หนี้สินของครัวเรือน ต้องตอบให้ครบทั้งข้อ 22.4 1) หนี้ผ่านสถาบันการเงิน และข้อ 22.4 2)
หนี้นอกระบบ
หน้า 24
 ข้อ 23 ครัวเรือนมีการออมเงิน
หน้า 25

o ข้อ 23.1 หากครัวเรือนมีการออมเงินให้ขีดเครื่องหมาย  ใน ประเภทต่างๆ ของการออมเงิน
หากไม่มีการออมเงินให้ขีดเครื่องหมาย  ใน ไม่มีการออมเงิน
 ข้อ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
o ทุกคนในครัวเรือนต้องไม่ดื่มสุรา หากคนใดคนหนึ่งดื่ม ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
o หากมีคนในครัวเรือนดื่มสุรา ให้สอบถามเพิ่มเติมว่าผู้ที่ดื่มสุราเป็น ผู้ที่หารายได้หลักให้กับ
ครัวเรือน หรือไม่
o คนที่ดื่มสุรา ตะเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ทาให้เกิด
ปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และผิดศีลธรรมด้วย ตึงมีความตาเป็นที่ทุกคน และ
ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยไม่ดื่มสุรา
หน้า 26
 ข้อ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
o ทุกคนในครัวเรือนต้องไม่สูบบุหรี่ หากคนใดคนหนึ่งสูบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
o หากมีคนในครัวเรือนสูบบุหรี่ ให้สอบถามเพิ่มเติมว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็น ผู้ที่หารายได้หลักให้กับ
ครัวเรือน หรือไม่
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 ข้อ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 ข้อ 27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
o ต้องตอบข้อ 27.1 ก่อนว่ามีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือไม่
o ถ้ามีตึงตอบข้อ 27.2 ต่อ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 28
หน้า 27
 ข้อ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
o ต้องตอบข้อ 28.1 ก่อนว่ามีคนผู้พิการ หรือไม่
o ถ้ามีตึงตอบข้อ 28.2 การมีบัตรประตาตัวคนพิการ และข้อ 28.3 การได้รับการดูแล
ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 29
หน้า 28
 ข้อ 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
o ต้องตอบข้อ 29.1 ก่อนว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือไม่
o ถ้ามีตึงตอบข้อ 29.2 การได้รับการดูแล ถ้าไม่มีให้ข้ามไปถามข้อ 30
หน้า 29
 ข้อ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น
o ให้ เ ลื อ กตอบกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ตาก 2 กรณี คื อ 31.1 กรณี มี ส มาชิ ก 2 คนขึ้ น ไปอยู่ ใ น
ครัวเรือนเดียวกัน กับ 31.2 กรณีอยู่คนเดียว
o หากเลือกข้อ 31.1 ต้องตอบให้ครบทุกข้อในวงเล็บ ตั้งแต่ 1) – 3)
o หากเลือกข้อ 31.2 ให้เลือกตอบเพียง 1 กรณี 1) มีบิดามารดา ลูกหลานและญาติ หรือ
2) ไม่มีบิดามารดาฯ
หน้า 30
 ตารางเซ็นชื่อ เมื่อสัมภาษณ์เสร็ตแล้ว ผู้ให้ข้อมูลและผู้ตัดเก็บข้อมูลลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่
ทีต่ ัดเก็บข้อมูล ในช่องของปีที่ตัดเก็บข้อมูล
หน้า 31 - 40
แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ให้ทาเครื่องหมาย ,  หรือ - ลงในช่องของปีที่ตัดเก็บข้อมูล
(พิตารณาควบคู่กับเกณฑ์ตัวชี้วัดในคู่มือ)
 ขีด ในกรณีข้อนั้น ผ่านเกณฑ์
 ขีด  ในกรณีข้อนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์
 ขีด – ในกรณีไม่มีข้อมูล
 ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ให้ใส่ตานวนรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี หน่วยนับเป็นบาท
 แล้วรวมในช่องด้านล่างสุดว่าผ่านเกณฑ์ () ไม่ผ่านเกณฑ์ () หรือไม่มีข้อมูล (-) กี่ข้อ
- ข้อที่ผ่านเกณฑ์แล้ว () ต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้
- ข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ () ต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
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11. การตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

จานวนสมาชิกของครัวเรือน
ในตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบันต้องสอดคล้องกับการตอบคาถามจานวน
สมาชิกในแต่ละข้อ ในกรณีที่มีจานวนสมาชิกตามช่วงชั้นอายุใดอายุหนึ่ง ไม่สอดคล้องกับจานวนสมาชิกของ
ครัวเรือนในตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน ต้องให้มีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยข้อที่ต้อง
พิจารณา มีดังต่อไปนี้ ข้อ 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 และข้อ
31 สามารถสรุปเป็นช่วงอายุได้ตามตารางด้านล่าง
จานวนสมาชิกในช่วงอายุที่ต้องพิจารณา
ไม่เกิน 1 ปี
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่เกิน 12 ปี
3 - 5 ปี
6 - 14 ปี
15 – 18 ปี
15 - 59 ปี
15 – 59 ปี (ไม่นับรวมผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่
ประกอบอาชีพ และคนพิการทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
6 ปีขึ้นไป
35 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป (ไม่นับรวมคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
ทุกช่วงอายุ

ข้อที่ต้องพิจารณาความถูกต้องและความสมเหตุสมผล

1
2
3
15
16
17.5
19
20

7, 26
6
21
27
18, 22, 24, 25, 28, 29, 31

ตัวอย่างในการตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของข้อมูล
สมมุติให้ครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีอายุ 61 ปี 36 ปี 32 ปี 7 ปี
และเด็กทารกอายุ 7 เดือน การตอบคาถามในข้อ 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29 และข้อ 31 จะต้องสอดคล้องตามข้อมูลสมาชิก ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง
ข้อ

คาถาม

1.1

ครัวเรือนนี้มเี ด็กอายุไม่เกิน 1 ปีหรือไม่

1.2

เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี มีน้าหนักแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกคน
หรือไม่
ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2

คาตอบ

เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด
เป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันที่สารวจทุกคน หรือไม่
ครัวเรือนนี้ มีเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือไม่
เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ได้กินนมแม่อย่างเดียว เป็นระยะเวลา
6 เดือนแรกติดต่อกันทุกคน หรือไม่
ครัวเรือนนี้ มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี หรือไม่
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (ที่อยู่ด้านล่าง) ทุกคน หรือไม่
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มี.............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
ทุกคน
น้อยกว่า.............คน
มี.............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2.3)
ทุกคน
ไม่ได้กิน................คน
มี.............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
ทุกคน
ไม่ได้กิน................คน
มี.............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
ทุกคน (ข้ามไปข้อ 4)
ไม่ได้รับ..............คน

คาตอบในช่องว่าง
ทีส่ มเหตุสมผล
1 คน
ไม่เกิน 1 คน
ไม่มี
(ข้าม)
1 คน
ไม่เกิน 1 คน
2 คน
ไม่เกิน 2 คน

ข้อ
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
7

13.3
15.1
15.2

คาถาม

คาตอบ

จ านวนคนในครั ว เรื อ นที่ มี ป ระกั น สุ ข ภาพ/ สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาล Spacespac
ดังต่อไปนี้
espacespa
1. ประกันสุขภาพเอกชน
................... คน
2. สิทธิข้าราชการ
................... คน
3. สิทธิประกันสังคม
................... คน
4. สิทธิหลักประกันสุขภาพ
................... คน
5. อื่นๆ.................................
................... คน
ในรอบปีที่ผ่านมา จานวนคนในครัวเรือนที่ใช้บริการสถานพยาบาล spacespacespacespacesp
ดังต่อไปนี้
acespace
1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
................... คน
2. โรงพยาบาลของรัฐ
................... คน
3. โรงพยาบาลเอกชน
................... คน
4. คลินิก
................... คน
5. อื่นๆ …………...................
................... คน
ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป หรือไม่
มี.............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 7)
ในรอบปีที่ผ่านมา คนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ได้รับการตรวจทุกคน
ประจาปีทุกคน หรือไม่
(ข้ามไปข้อ 7)
ไม่ได้รับการตรวจ
.................................คน
คนที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ตามข้อ 6.4 ได้รับการตรวจ
ได้รับการตรวจทุกคน
คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกคน
ไม่ได้รับการตรวจ
หรือไม่
.................................คน
คนอายุ ตั้ ง แต่ 6 ปี ขึ้ น ไป ทุ ก คนในครั ว เรื อ นนี้ ไ ด้ อ อกก าลั ง กาย
ได้ออกกาลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที หรือ ได้ออกแรง/ออกกาลัง
.............................……คน
ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่างน้อย
ได้ออกแรง/ออกกาลัง
สัปดาห์ละ 5 วัน หรือไม่
...................................คน
ไม่ได้ออกกาลังกายและ
ไม่ได้ออกแรง/ไม่ได้
ออกกาลัง....................คน
ในรอบปีที่ผ่านมา มีคนในครัวเรือนที่ได้รับความเจ็บป่วย จากการทางาน
ไม่มี
จนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน หรือไม่
มี....................คน
ครัวเรือนนี้มเี ด็กอายุ 3 – 5 ปี หรือไม่
มี.............คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 16)
เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม ก่อนวัยเรียน
ได้รับบริการทุกคน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ได้รับบริการ
ก่ อ นเกณฑ์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถาบั น ศาสนา
.............................. คน
อนุ บ าลชนบท โรงเรี ย นอนุ บ าล เป็ น ต้ น หรื อ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนวัยเรียนทุกคน หรือไม่
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คาตอบในช่องว่าง
ที่สมเหตุสมผล
ในแต่ละข้อ ไม่เกิน
5 คน

ในแต่ละข้อ ไม่เกิน
5 คน

2 คน
ไม่เกิน 2 คน

ไม่เกินจานวนคนที่
ไม่ได้รับการตรวจใน
ข้อ 6.4
ในแต่ละข้อ ไม่เกิน
4 คน

ไม่เกิน 3 คน
ไม่มี
(ข้าม)

ข้อ

คาถาม

16.1

ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 6 - 14 ปี หรือไม่

16.2
16.3

เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1 - ม.3
(การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน หรือไม่
เด็กที่ได้เรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม่

16.4

เด็กที่ออกกลางคันไปทาอะไร

17.1

ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้มีเด็กจบชั้น ม.3 หรือไม่

17.2

เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่าทุกคน หรือไม่

17.3

เด็กที่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า มีการออกกลางคัน หรือไม่

17.4

เด็กที่ออกกลางคัน ไปทาอะไร

18.1

ครัวเรือนนี้ มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่าและยังไม่มีงานทา หรือไม่
คนในครัวเรือน ตามข้อ 18.1 ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ทุกคน
หรือไม่

18.2

คาตอบ
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มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17)
ได้เรียนทุกคน
ไม่ได้เรียน...........คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 16.5)
เรียนต่อ กศน./การศึกษา
ผู้ใหญ่........................คน
ศึกษาเองที่บ้าน
(โฮมสคูล).......................คน
เรียนต่อต่างประเทศ
...................................คน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ทางาน
...................................คน
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน........................คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17.5)
ได้เรียนทุกคน
ไม่ได้เรียน.................คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17.5)
เรียนต่อ กศน/การศึกษา
ผู้ใหญ่........................คน
ศึกษาเองที่บ้าน
(โฮมสคูล).......................คน
เรียนต่อต่างประเทศ
...................................คน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ทางาน
...................................คน
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ทางาน........................คน
มี................................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 19)
ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ ทุกคน
(ข้ามไปข้อ 19)
ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ.................คน

คาตอบในช่องว่าง
ที่สมเหตุสมผล
1 คน
ไม่เกิน 1 คน
ไม่เกิน 1 คน
ไม่เกิน 1 คน

ไม่มี
(ข้าม)
ไม่มี
(ข้าม)

ไม่เกิน 3 คน
ไม่เกิน 3 คน

ข้อ

คาถาม

คาตอบในช่องว่าง
ที่สมเหตุสมผล
คาตอบในแต่ละ
ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี
ที่ผ่านมา...................คน ช่องว่างบวกกันแล้ว
ไม่เกินจานวนสมาชิก
ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ
ที่ไม่ได้รับการ
.............................คน
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตามข้อ 18.2
ไม่เกินจานวนสมาชิก
............................คน
ที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตามข้อ 18.2
2 คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 20)
ไม่เกิน 2 คน
ได้ทุกคน
ไม่ได้...................คน
ไม่เกิน 2 คน
............................คน
ไม่เกิน 2 คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 21)
คาตอบ

18.3

คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามข้อ 18.2
แบ่งเป็น

18.4

คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามข้อ 18.2
มีความต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพ กี่คน

19.1

ครัวเรือนนี้มีคนอายุ 15 - 59 ปี หรือไม่

19.2
19.3
20.1

คนอายุ 15 - 59 ปี สามารถ อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่าย
ได้ทุกคน หรือไม่
คนอายุ 15 - 59 ปี ไม่สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ กี่คน
ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ปี หรือไม่
(ไม่นับรวมผู้ที่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ประกอบอาชีพ และ
คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)

20.2

คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่

ทุกคน (ข้ามไปข้อ 21)
ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้
.............................คน
ไม่มีอาชีพแต่มรี ายได้
.............................คน

คาตอบในทุกช่องว่าง
บวกกันแล้วไม่เกิน
จานวนสมาชิก
ตามข้อ 20.1

20.3

คนอายุ 15 - 59 ปี ทีไ่ ม่มีอาชีพ ตามข้อ 20.2 มีความสมัครใจที่จะ
ประกอบอาชีพ กี่คน

.....................คน

21.1

ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือไม่
(ไม่นับรวมคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ามไปข้อ 22)
ทุกคน (ข้ามไปข้อ 22)
ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้
...................คน
ไม่มีอาชีพแต่มรี ายได้
...................คน
.....................คน

คาตอบในช่องว่าง
ไม่เกินผลรวมของคาตอบ
ในทุกช่องว่าง ตามข้อ
20.2
ไม่เกิน 1 คน

21.2

21.3

คนอายุ 60 ปีขึ้นไปทีไ่ ม่มีอาชีพ ตามข้อ 21.2 มีความสมัครใจที่จะ
ประกอบอาชีพ
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คาตอบในทุกช่องว่าง
บวกกันแล้วไม่เกิน
จานวนสมาชิก
ตามข้อ 21.1
คาตอบในช่องว่าง
ไม่เกินผลรวมของ
คาตอบในทุกช่องว่าง
ตามข้อ 21.2

ข้อ
22.1

22.4

คาถาม
รายได้เฉลี่ย =

คาตอบ

รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน

...............................บาท
.................................คน

จานวนคนทั้งหมดของครัวเรือน

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยคนละ
1) ครัวเรือนนี้มีหนีผ้ ่านสถาบันการเงิน

2) ครัวเรือนนี้มีหนี้นอกระบบ

24

ทุกคนในครัวเรือนนี้ ดื่มสุรา หรือไม่

25

ทุกคนในครัวเรือนนี้ สูบบุหรี่ หรือไม่ (ยาสูบ ยาเส้น หรือยามวน)

26

28.1

ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
ได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่ (เช่น การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
การทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
หรือ การทาละหมาด และการเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น)
ครัวเรือนนี้มผี สู้ ูงอายุ หรือไม่
(อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแล
เอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน
รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ จากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือไม่
ครัวเรือนนี้มผี ู้พิการ หรือไม่

28.2

ผู้พิการตามข้อ 28.1 มีบัตรประจาตัวคนพิการ หรือไม่

27.1
27.2
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......................บาทต่อปี
ไม่มี
มี.......................คน
...............................บาท
ไม่มี
มี.......................คน
...............................บาท
ไม่ดื่มสุราทุกคน
ดื่มสุรา
- ต่ากว่า 15 ปี............คน
- 15-19 ปี .................คน
- 20 ปีขึ้นไป ..............คน
ผู้ที่ดื่มสุราเป็นผู้ที่หา
รายได้หลักให้กับครัวเรือน
ดื่มสุรา เดือนละ…….ครั้ง
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน
สูบบุหรี่...................คน
ผู้ที่สูบบุหรีเ่ ป็นผู้ที่หา
รายได้หลักให้กับครัวเรือน
ปฏิบัติทุกคน
ไม่ปฏิบตั ิ..................คน

คาตอบในช่องว่าง
ที่สมเหตุสมผล
จานวนคนทั้งหมด
5 คน
ไม่เกิน 3 คน

ไม่เกิน 3 คน

- ต่ากว่า 15 ปี
ไม่เกิน 2 คน
- 15-19 ปี ไม่มี
- 20 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 3 คน

ไม่เกิน 5 คน

ไม่เกิน 4 คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 28)
มี......................คน
ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

1 คน

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 29)
มี......................คน
มี......................คน
ไม่ม.ี .....................คน

ไม่เกิน 5 คน

ไม่เกิน 1 คน

คาตอบในแต่ละ
ช่องว่าง บวกกันแล้ว
ไม่เกินจานวน
ผู้พิการในข้อ 28.1

ข้อ

คาถาม

คาตอบ

28.3

ผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแล
เอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน
รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือไม่
ครัวเรือนนี้ มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือไม่

ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

29.1
29.2

31

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหาร
การกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย
การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น
หมายเหตุ ให้เลือกตอบกรณีใดกรณีหนึ่ง จากทั้งหมด 2 กรณี คือ
31.1 กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
31.2 กรณีอยู่คนเดียว

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 30)
มี......................คน
ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

คาตอบในช่องว่างที่
สมเหตุสมผล
ไม่เกินจานวนผู้พิการ
ในข้อ 28.1

ไม่เกิน 5 คน
ไม่เกินจานวน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในข้อ 29.1
ต้องตอบทุกข้อในวงเล็บ
1) - 3)
ให้ตอบเพียงวงเล็บเดียว
1) หรือ 2)
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การใช้แบบสอบถาม และการกรอกข้อมูล

1. ใช้แบบสอบถาม จานวน 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน (ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือน
เดียวกันและ กินอยู่ด้วยกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้ ในกรณีที่แต่ละครอบครัว
ไม่ได้กินอยู่ใช้จ่ายร่วมกัน ให้แยกแบบสอบถาม โดยไม่ใช้บ้านเลขที่เดิม แต่ให้ขีดเครื่องหมาย 
ในช่องไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกข้อมูลบ้านข้างเคียง)
2. แบบสอบถามนี้ต้องใช้เก็บข้อมูลแต่ละปี รวม 5 ครั้ง คือ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ฉะนั้นจึงควรเก็บ
รักษาไว้ให้ดี ในที่ปลอดภัย ไม่ให้ฉีกขาดสูญหาย โดยเฉพาะกรณีเกิดปัญหาน้าท่วม และปลวกกัดกิน
3. การกรอกข้อมูล หน้า 1 – 5 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
4. คาตอบของข้อมูล แต่ละข้อมีช่องให้กรอก 5 ช่อง ให้กรอกเฉพาะช่องปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
5. การตอบข้อมูล ให้ขีดเครื่องหมาย ลงใน หรือ หรือ ได้เลย
6. การตอบข้อมูลใน................ ให้เติมข้อมูลลงในช่องว่าง หรือ ถ้าไม่มใี ห้ใส่ 0
7. การกรอกข้อมูลในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 - 2564 ให้ใช้เครื่องหมาย ดังนี้
ข้อที่ผ่านเกณฑ์ให้ขีดเครื่องหมาย ข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ขีดเครื่องหมาย 
ข้อที่ไม่มีข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย - (พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ตัวชี้วัดในคู่มือ)
8. เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ /อุปกรณ์อื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บแบบสอบถามนี้
ไว้ในที่ป ลอดภัย เพื่อใช้ในการอ้างอิง และตรวจสอบความถูก ต้องครบถ้ว นของข้อมูล รวมทั้ ง
ใช้จัดเก็บข้อมูลในปีต่อไป

ข้อความว่า “ในรอบปีที่ผ่านมา” ที่มีอยู่ในแบบสอบถามเล่มนี้
หมายถึง “การนับจากวันที่สอบถามข้อมูลย้อนหลังไป 12 เดือน”
จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยนาส่วนที่เพิ่มมาแทรกไว้ในแบบสอบถามชุดนี้
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ประมวลสรุปพระราชกระแส ฯ
แนวทางการจัดเก็บขอมูล
การใชแบบสอบถาม และการกรอกขอมูล
ตัวอยางตารางขอมูลสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในปปจจุบัน
ตารางขอมูลสมาชิกในครัวเรือน
ขอคําถาม หมวดที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 1 - 7)
ขอคําถาม หมวดที่ 2 (ตัวชี้วัดที่ 8 -14)
ขอคําถาม หมวดที่ 3 (ตัวชี้วัดที่ 15 -19)
ขอคําถาม หมวดที่ 4 (ตัวชี้วัดที่ 20 -23)
ขอคําถาม หมวดที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 24 -31)
ลงลายมือชื่อ ผูใหขอมูล ผูจัดเก็บ และผูตรวจสอบขอมูล
แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ป 2560 - 2564
ภาคผนวก ระดับความสุขของคนในครัวเรือน
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แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า
ของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ากว่าระดับไหน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว
รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน จะท าให้ ท ราบว่ า แต่ ล ะครั ว เรื อ น และหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ปั ญ หาเรื่ อ งอะไรบ้ า ง
และเมื่อทราบแล้ว สมาชิกในครั วเรือนต้องช่วยกันแก้ไ ข ส่วนใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เ อง ก็ให้เ ป็นหน้าที่ของผู้นาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาดาเนินการต่อไป
ต้องทาอะไรบ้างในเล่มนี้
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล ทาความเข้าใจแบบสอบถามเล่มนี้โดยละเอียดตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง
2. ทาการสัมภาษณ์ข้อมูล จากหัวหน้าครัวเรือน หรือ คู่สมรส หรือสมาชิกของครัวเรือน ที่สามารถให้คาตอบได้
โดยให้ สมาชิ กในครัวเรือ นทุกคนที่อยู่ ร่วมให้ ข้อมูล พร้อมกันด้ว ย เพื่อ ประโยชน์ใ นการเรียนรู้ และรั บทราบ
ปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป (โปรดใช้ปากกาสีน้าเงินกรอกข้อมูล)
3. หลังจากสัมภาษณ์ข้อมูลฯ ทุกข้อแล้ว ให้หัวหน้ าครัวเรือนหรือผู้ที่ให้ข้อมูล และผู้จัดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อ
รับรอง ว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง
4. ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูล ช่วยกันสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน ว่าผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
เรื่ อ งใดบ้ า ง ลงในหน้ า แบบสรุ ป คุ ณ ภาพชี วิ ต ของครั ว เรื อ น แล้ ว มอบให้ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นเพื่ อ รั บ ทราบ
ผลการจัด เก็ บข้อ มูล ความจาเป็น พื้น ฐานของครัว เรื อนตนเอง และใช้ ประโยชน์ ในการร่ วมกั นแก้ไ ขปั ญหา
ของสมาชิกในครัวเรือน ต่อไป
5. ให้ผู้ตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแล้ว รวบรวมส่งให้ผู้บันทึก เพื่อทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล เป็นภาพรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นาอช./อช. ผู้นาชุมชน หัวหน้าคุ้ม อสม. หรืออาสาสมัครอื่นๆ
(ควรคัดเลือกคนที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง มนุษย์สมั พันธ์ดี เป็นที่รู้จัก และคุ้นเคยของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เพราะจะช่วยทาให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลที่มคี ุณภาพ)
2. ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน คูส่ มรส หรือสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลของครัวเรือน
ได้อย่างครบถ้วน
พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล และครัวเรือนเป้าหมาย
1. จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน (ต้องอาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบปีที่ผ่านมา) หากอยู่มากกว่า 1 แห่งให้เลือกที่ใดที่หนึ่ง
2. จัดเก็บเฉพาะครัวเรือนที่มีคนไทยอาศัยอยู่

ก

ก

ดเครื่องหมาย  ในช่องไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่ใกล้เคียง
ลแต่ละปี รวม 5 ครั้ง คือ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ฉะนั้นจึงควรเก็บรักษาไว้ให้ดี
าย โดยเฉพาะกรณีเกิดปัญหาน้าท่วม และปลวกกัดกิน
ข
รอกข้อมูลเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
ให้กรอก 5 ช่อง ให้กรอกเฉพาะช่องปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
บบสอบถาม
ลงใน
หรืการใช้
อ แหรื
อ ได้เลยและการกรอกข้อมูล
จานวน 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน (ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกันและ
มข้อมูลลงในช่องว่าง หรือ ถ้1.าไม่มใช้
ีให้แใบบสอบถาม
ส่ 0
กินอยูให้
่ด้วใยกั
น ครั
วเรือนหนึ
าพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 - 2564
ช้เครื
่องหมาย
ดังนี่ง ้ ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้ ในกรณีทแี่ ต่ละครอบครัวไม่ได้กินอยู่ใช้จ่ายร่วมกัน
ให้่อแงหมาย
ยกแบบสอบถามและให้
ขีดเครื่องหมาย  ในช่องไม่มีบา้ นเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่เดิมในช่องบ้าน
 ข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ขีดเครื

- (พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ตัวชี้วใกล้
ัดในคูเคี่มยือง)
วเรืเก็อบนไม่
มีบ้านเลขที่ให้้ไว้ขใีดนที
เครื่ป่อลอดภั
งหมาย
วเตอร์/อุปกรณ์อื่น ๆ เสร็จเรี2.ยบร้อกรณี
ยแล้ควรัให้
แบบสอบถามนี
ย  ในช่องไม่มีบ้านเลขที่ และกรอกบ้านเลขที่ใกล้เคียง
บข้ตอมู่อไป
ลแต่ละปี รวม 5 ครั้ง คือ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ฉะนั้นจึงควรเก็บรักษาไว้ให้ดี
บความถูกต้องครบถ้วนของข้3.อมูลแบบสอบถามนี
รวมทั้งใช้จัดเก็้ตบ้อข้งใช้
อมูลเก็ในปี
ในที่ปลอดภัย ไม่ให้ฉีกขาดสูญหาย โดยเฉพาะกรณีเกิดปัญหาน้าท่วม และปลวกกัดกิน
4.
การกรอกข้
อมูล หน้มานี1้ – 5 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
บปีที่ผ่านมา” ที่มีอยู่ในแบบสอบถามเล่
คาตอบของข้
อมูลเดืแต่อลน”
ะข้อมีช่องให้กรอก 5 ช่อง ให้กรอกเฉพาะช่องปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
กวันที่สอบถามข้อมูลย้5.อนหลั
งไป 12
6. การตอบข้อมูล ให้ขีดเครื่องหมาย ลงใน
หรือ หรือ ได้เลย
7. การตอบข้อมูลใน................ ให้เติมข้อมูลลงในช่องว่าง หรือ ถ้าไม่มีให้ใส่ 0
กครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ
่มเติ
เนื้อหาได้ปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 - 2564 ให้ใช้เครื่องหมาย ดังนี้
8. การกรอกข้
อมูมลในแบบสรุ
ข้อที่ผ่านเกณฑ์
ให้ขีดเครื่องหมาย ชุดข้นีอ้ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ขีดเครื่องหมาย 
นที่ โดยนาส่วนที่เพิ่มมาแทรกไว้
ในแบบสอบถาม
ข้อที่ไม่มีข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย - (พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ตัวชี้วัดในคู่มือ)
9. เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บแบบสอบถามนี้ไว้ในที่ปลอดภัย
เพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งใช้จัดเก็บข้อมูลในปีต่อไป

ข้อความว่า “ในรอบปีที่ผ่านมา” ที่มีอยู่ในแบบสอบถามเล่มนี้
หมายถึง “การนับจากวันที่สอบถามข้อมูลย้อนหลังไป 12 เดือน”
จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยนาส่วนที่เพิ่มมาแทรกไว้ในแบบสอบถาม ชุดนี้
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ได้ ไม่ได้
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ช่วยเหลือ
ตนเอง
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11 อ
ตนเอง
ได้ 11
ไม่ได้
ช่วยเหลือ
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ไม่ได้
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ค

ครั
วเรืกอในครั
น หมายถึ
ครอบครั
่ในบ้านเรื
อนเดีกยทีวกั่อยูน่ปกิระจ
นอยูาในครั
่ ใช้จ่าวยร่
ครัวเรื่ไม่อไนหนึ
ๆ อาจมี
วก็ได้ ทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
สมาชิ
วเรืองนในปี
ปัจจุวบทีนั ่อยูหมายถึ
ง สมาชิ
เรือวมกั
นนีน้ (คนที
ด้อยู่ป่งระจ
ำ แต่หไปลายครอบครั
ๆ มำ ๆ ในรอบปี
คนที
มากกว่งา ครอบครั
2 ปีขึ้นไปวทีไม่
เศษเดื
อนยคนต่
แต่นถา้ากิงด้
อายุ
ให้รนะบุครัเดืวอเรืนด้
วย ชาย
เช่
อายุ281หลายครอบครั
ปี 11 เดืรัอบนจ้าหรื
1 เดื
อน หรือ อายุ
งทั
ญญาตรี
คริสต์11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น
12คา นายโรเบริ
ครัวตเรื่มเนเบิ
อีอนายุลหมายถึ
่อยูต่ใ้อนบ้งใส่านเรื
อนเดี
วกั
นาอยูวไ่ม่ใช้ถึงจ่า2ยร่ปีวมกั
อนหนึ
่ง ๆน อาจมี
วก็่วอไไปด้1 ปี ปริ
และในกรณีที่อายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
อธิคบาาย คนที่มีอายุมากกว่า 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
สมาชิ
กในครัทาวี่องกาย
เรืายุอไนในปี
ัจเดืจุอบผูนนั ้พเช่
่ประจ
สถานะทางร่
ิกหมายถึ
ารน อายุ
หรืงอผูสมาชิ
้อ่อรัรงยูะบุ
และในกรณี
ม่คืถอึง ป1ปกติ
10้ป่ววัยเรื
นกทีให้
อายุาในครั
เป็น 1วเรืเดืออนนี
น ้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
อธิบาย ครั
อน หมายถึ
ครอบครั
่ในบ้านเรือ่มนเดี
่ ใช้จย่าอยู
ยร่่ดว้วมกั
วเรือนหนึ
่ง ๆ อาจมี
หลายครอบครั
วก็ได้างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
ข้สถานะทางร่
อวมูเรืลคนต่
างด้
าวงในกรณี
ครัววทีผูเรื้พ่ออยูิกนคนไทยที
นต่ย้อวกั
ารังด้งนากิวร่นวอยู
มอาศั
ย นให้ครั
กรอกข้
อมูลสมาชิ
กในครั
วเรือนที่เป็นคนต่
างกาย
คือ ปกติ
าร หรือผู้ป่วีคยเรื
คนที
่มีอายุางด้
มากกว่
า 2 ปีาข6-29
ึ้นไป 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
ของคนต่
าวาวในหน้
คา
ข้และในกรณี
อมูลคนต่
าทงด้
ในกรณี
างด้ระบุ
าวร่อวายุมอาศั
ี่อายุไม่ถึง 1 คเดืรัอวเรืน อเช่นคนไทยที
น อายุ 10่มีควันต่
น ให้
เป็นย1อยูเดื่ดอ้วนย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
อธิบาย ของคนต่างด้าว ในหน้า 6-29
สถานะทางร่างกาย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อมูลคนต่างด้าว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
ค
ของคนต่างด้าว ในหน้า 6-29

ด.ช.สมหวั
นางสมหญิงง ทรั
ทรัพพย์ย์มมี ี
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ตัวอย่างการกรอกข้
อมูลสมาชิก
ตัวอย่างการกรอกข้
อมูลสมาชิก
- pace space spac - pace
คนต่าspace
งด้าว spac ตั
ว
อย่
า
งการกรอกข้
อมูลสมาชิก
spac
งด้
สมาชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบ-นั หมายถึง สมาชิ-กpace
ทีคนต่
่อยู่ปาspace
ระจาวาในครั
วเรื-อนนี้ (คนที- ่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
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เลขประจาตัวประชาชน 13 หลักตารางข้อมูลสมาชิ
เพศกที่อาศัยอยู่จริงอยู
่ระหว่
าง การศึกษา
ปี เดือน ในปี
ปัจจุบัน
การศึกษา
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เพศ

อยู่ระหว่าง การศึกษา
หญิ
50 .ททานา
านา
ชาย
ม.ต้
- pacespace spac การศึ
กษา
ง 51
น
ปี เดือ- น หั.ตทถกรรม

ชายง 50
25
ม.ม.ต้
ปลาย
หญิ
านา
น
- pace space spac ชายง 25
51
ม.ต้
น
หญิ
16 - กหัาลั
งานา
ศึกษา
ตทถกรรม
ม.ม.ปลาย
ปลาย
- pace space spac -

-

ชื่อ – สกุล

ชื่อ – สกุล

นายสมชาย ทรัพย์มี
ชื่อ – สกุล
นางสมหมาย ทรัทรั
นายสมชาย
พพย์ย์มมี ี


ที่

ที่

1
ที่
21


ค
ตารางข้อมูลสมาชิกที่อคาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน
ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัอายุ
ยอยู่จริงอาชี
ในปีพหลั
ปัจกจุ/ บัน
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เพศ ค 
อยู่ระหว่าง การศึกษา

- pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac -
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-

-
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8
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10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพศ

ปี เดือน

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ


ควำมเกี่ยวข้อง
กำรศึกษำ ศำสนำ กับหัวหน้ำ


ครัวเรือน

ปกติ

ผู้พิกำร

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

สถำนะทำงร่ำงกำย


ได้ ไม่ได้

11

ช่วยเหลือ
ตนเอง

1

11

สมำชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น
คำ
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
อธิบำย
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29

12

11

- pace space spac -

เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก


-

ชื่อ – สกุล


อำยุ


ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน

1

ที่


ปี 2560

- pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac -
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-

-

-
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-

-

-

เพศ

ปี เดือน

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ


ควำมเกี่ยวข้อง
กำรศึกษำ ศำสนำ กับหัวหน้ำ


ครัวเรือน

ปกติ

ผู้พิกำร

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

สถำนะทำงร่ำงกำย


ได้ ไม่ได้

11

ช่วยเหลือ
ตนเอง

22

สมำชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น
คำ
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
อธิบำย
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29

12

11

- pace space spac -

เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก


-

ชื่อ – สกุล


อำยุ


ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน

1

ที่


ปี 2561

- pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac - pace space spac -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพศ

ปี เดือน

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ


ควำมเกี่ยวข้อง
กำรศึกษำ ศำสนำ กับหัวหน้ำ


ครัวเรือน

ปกติ

ผู้พิกำร

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

สถำนะทำงร่ำงกำย


ได้ ไม่ได้

11

ช่วยเหลือ
ตนเอง

3

33

สมำชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น
คำ
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
อธิบำย
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29

12

11

- pace space spac -

เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก


-

ชื่อ – สกุล


อำยุ


ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน

1

ที่


ปี 2562
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เพศ

ปี เดือน

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ


ควำมเกี่ยวข้อง
กำรศึกษำ ศำสนำ กับหัวหน้ำ


ครัวเรือน

ปกติ

ผู้พิกำร

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

สถำนะทำงร่ำงกำย


ได้ ไม่ได้

11

ช่วยเหลือ
ตนเอง

44

สมำชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น
คำ
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
อธิบำย
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29

12

11

- pace space spac -

เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก


-

ชื่อ – สกุล


อำยุ


ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน

1

ที่


ปี 2563
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เพศ

ปี เดือน

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ


ควำมเกี่ยวข้อง
กำรศึกษำ ศำสนำ กับหัวหน้ำ


ครัวเรือน

ปกติ

ผู้พิกำร

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

สถำนะทำงร่ำงกำย


ได้ ไม่ได้

11

ช่วยเหลือ
ตนเอง

5

55

สมำชิกในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจาในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไป ๆ มำ ๆ ในรอบปีทผี่ ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อายุ 1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อายุ 11 เดือน หรือ อายุ 3 เดือน เป็นต้น
คำ
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน
อธิบำย
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องสำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29

12

11

- pace space spac -

เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก


-

ชื่อ – สกุล


อำยุ


ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน

1

ที่


ปี 2564

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

ป 2564

6

6

1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
น้ําหนักแรกเกิดไมนอยกวา 2,500 กรัม ใหใชกับเด็กแรกเกิดทุกคน รวมทั้งเด็กฝาแฝด เนื่องจากอัตราการเกิดและมีชีวิตรอดจะสูงกวา และยังมีผลตอการพัฒนาทั้งทางรางกายและสมองของเด็กดวย
1.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุไมเกิน 1 ป หรือไม
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
1.2 เด็กอายุไมเกิน 1 ป มีน้ําหนักแรกเกิด ไมนอยกวา
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
2,500 กรัม ทุกคน หรือไม
นอยกวา.............คน
นอยกวา.............คน
นอยกวา.............คน
นอยกวา.............คน
นอยกวา.............คน
2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
ไดกินนมแมอยางเดียว หมายถึง การใหเด็กกินเฉพาะนมแมอยางเดียวเทานั้น โดยไมใหกินอยางอื่นเลย แมกระทั่งน้ํา เพราะนมแมมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับทารก มีภูมิคุมกันโรคและคุณคาทางโภชนาการ
ครบถวน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตสําหรับทารก ถาใหทารกดื่มน้ําหรืออาหารอื่นรวมดวยจะทําใหกินนมแมไดนอยลง เด็กจะไดรับสารอาหารไมเพียงพอ และนมแมยังมีสารปองกันการเกิดเชื้อราในปาก
(ฝาในปาก) จึงไมควรดื่มน้ําตาม โดยกลุมเปาหมายในการสํารวจมี 2 กลุม ดังนี้
- เด็กที่มีอายุนอยกวา 6 เดือน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเฝาระวังติดตามในการดื่มนมแมติดตอกันจนถึงวันที่สํารวจ
- เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ป มีวัตถุประสงคเพื่อการวัดผลการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของเด็กทารกตอไป
2.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน หรือไม
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
ไมมี (ขามไปขอ 2.3)
ไมมี (ขามไปขอ 2.3)
ไมมี (ขามไปขอ 2.3)
ไมมี (ขามไปขอ 2.3)
ไมมี (ขามไปขอ 2.3)
2.2 เด็กอายุนอยกวา 6 เดือน ไดกินนมแมอยางเดียว
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ตั้งแตแรกเกิดเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันที่สํารวจ
ไมไดกิน..............คน
ไมไดกิน..............คน
ไมไดกิน..............คน
ไมไดกิน..............คน
ไมไดกิน..............คน
ทุกคน หรือไม
2.3 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
หรือไม
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
2.4 เด็กอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ไดกินนมแมอยางเดียว
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
เปนระยะเวลา 6 เดือนแรกติดตอกัน ทุกคน หรือไม
ไมไดกิน................คน
ไมไดกิน................คน
ไมไดกิน................คน
ไมไดกิน................คน
ไมไดกิน................คน

ตัวชี้วัด/คําถาม

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด

แบบสอบถามข
อมูลความจํ
นพื้นฐานของครั
วเรืปีอน2560
ป พ.ศ.
2560 - 2564
แบบสอบถามข้
อมูาลเปความจำ
าเป็นพื้นฐาน
- 2564

มี.............คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 4)
ทุกคน (ข้ำมไปข้อ 4)
ไม่ได้รับ..............คน

มี.............คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 4)
ทุกคน (ข้ำมไปข้อ 4)
ไม่ได้รับ..............คน

มี.............คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 4)
ทุกคน (ข้ำมไปข้อ 4)
ไม่ได้รับ..............คน

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

มี.............คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 4)
ทุกคน (ข้ำมไปข้อ 4)
ไม่ได้รับ..............คน

ปี 2564

7

7

7

3.3 ให้ระบุจานวนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน ในตารางข้างล่างนี้
ตัวอย่ำงเช่น ครัวเรือนที่มีเด็กอำยุ 1 ปี 2 คน และ ทัง 2 คน ไม่เคยได้รับวัคซีนเลย กรณีนีต้องกรอก "2" ทุกช่องตังแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี แต่ถ้ำหำกว่ำเด็กคนหนึ่งได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่เด็กอีกคนหนึ่งไม่ได้รับวัคซีนในช่วง 4 เดือนแรก
กรณีนีต้องกรอก "1" ทุกช่องตังแต่แรกเกิดจนถึง 4 เดือน เป็นต้น
อายุ
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ปี 2559 (อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในอนาคต)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แรกเกิด
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี
1 เดือน
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี (เฉพำะรำยที่เด็กคลอดจำกมำรดำที่เป็นพำหะของไวรัสตับอักเสบบี)
2 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี ครังที่ 1
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครังที่ 1
4 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี ครังที่ 2
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครังที่ 2
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 1 ครัง
6 เดือน
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี ครังที่ 3
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครังที่ 3
9-12 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คำงทูม ครังที่ 1
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชือตำย) ครังที่ 1 และ 2 ห่ำงกัน 1 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
1 ปี
(ชนิดเชือเป็น) ครังที่ 1
1 ปี 6 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ครังที่ 4
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครังที่ 4
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คำงทูม หัดเยอรมัน ครังที่ 2
2 ปี 6 เดือน
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชือตำย) ครังที่ 3 หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชือเป็น) ครังที่ 2
4 ปี
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ครังที่ 5
• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครังที่ 5
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ครังที่ 2 (ตรวจสอบประวัติและให้ในรำยที่ได้รับไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์)
7 ปี
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ตรวจสอบประวัติและให้ในรำยที่ได้รับไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์)
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนว่ำเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น)
12 ปี
• ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบำดทะยัก (ทุกคน)

ปี 2560
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3.1 ครัวเรือนนี มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี หรือไม่
มี.............คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 4)
3.2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ครบ
ทุกคน (ข้ำมไปข้อ 4)
ตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ที่อยู่ด้ำนล่ำง)
ไม่ได้รับ..............คน
ทุกคน หรือไม่

ตัวชี้วัด/คาถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

ป 2564

2) ไมกินยาชุดที่ซื้อจากรานขายของชํา
3) ไม กินยาสมุนไพรหรื อยาแผนโบราณที่ ไมไดปรั บปรุงขึ้ น
เฉพาะสําหรับตน (ยกเวนยาสามัญประจําบานแผนโบราณ)
4) ไมกินผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อวดอางสรรพคุณเกินจริง
โดยแสดงสรรพคุณเปนยาเพื่อบําบัด บรรเทา รักษาโรค
ซึ่งไมตรงกับที่แสดงในฉลาก
ไมใช
ไมใช
ไมใช

ใช
ใช
ใช

ใช

ใช
ใช

8
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ไมใช

ไมใช
ไมใช

ใช

ใช
ใช

ไมใช

ไมใช
ไมใช

ใช

ใช
ใช

ไมใช

ไมใช
ไมใช

ใช

ใช
ใช

ไมใช

ไมใช
ไมใช

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
ทุกคนในครัวเรือนไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่อง ดังตอไปนี้
1) ถ า กิ น อาหารบรรจุ สํ า เร็ จ ต อ งมี เ ครื่ อ งหมาย อย. เช น
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
เกลือเสริมไอโอดีน น้ําปลา น้ําสมสายชู อาหารกระปอง
นม อาหารกลอง เปนตน
2) ถากินเนื้อสัตวตองทําใหสุกดวยความรอน
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
3) ถ า กิ น ผั ก ต อ งเป น ผั ก ปลอดสารพิ ษ หรื อ ได ทํ า การแช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ด ว ยน้ํ า ผสมด า งทั บ ทิ ม หรื อ น้ํ า ยาล า งผั ก แล ว ล า งด ว ย
น้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง
4) กอนกินอาหารตองลางมือทุกครั้งและใชชอนกลาง
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
5. ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
ยาสามัญประจําบาน คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาคัดเลือกวาเปนยาปลอดภัย เปนยาที่เหมาะสมที่จะใหประชาชนซื้อมาใชดวยตนเอง เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บปวยเล็กนอยที่มักเกิดขึ้นได
สามารถสังเกตจากบริเวณภาชนะบรรจุจะมีคําวา “ยาสามัญประจําบาน” พิมพอยู ซึ่งมีทั้งยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ
ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย หากไมไดไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย คลินิก หรือโรงพยาบาล แตเลือกที่จะใชยาเพื่อบําบัดบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนดวยตนเอง ดังตอไปนี้
1) ใชยาสามัญประจําบาน
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ป 2560 ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะป
คําตอบ (กรอกเฉพาะป
ที่จัดเก็บขทอี่จมูัดลเก็เทบาขนัอน้ มู) ลเทานัน้ )
ป 2561 ป 2561
ป 2562 ป 2562
ป 2563 ป 2563

ป 2564 ป 2564
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9

9

9

ไป ไดรับการตรวจสุ
ขภาพประจํ
าป
6. คนอายุ6.35คนอายุ
ปขึ้นไป35ไดปรขับึ้นการตรวจสุ
ขภาพประจํ
าป
ตรวจสุขภาพประจํ
หมายถึง การตรวจสุ
ขภาพหลายอย
างเพืน่อสุขประเมิ
นสุขภาพของบุ
คคล เป
าอยลาะงน1อครั
ยป้งละได1แกครัการตรวจร
้ง ไดแก การตรวจร
างกายทั
่วไป การตรวจเลื
อด การตรวจป
สสาวะ การตรวจอุ
ขภาพหลายอย
างเพื่อประเมิ
ภาพของบุ
คคล เปนประจํ
าอยนประจํ
างนอยป
างกายทั่วไป
การตรวจเลื
อด การตรวจป
สสาวะ การตรวจอุ
จจาระ จจาระ
ตรวจสุขภาพประจํ
าป หมายถึาปง การตรวจสุ
การเอ็
การเอ็กซเรย
ปอดกซเรย
เปนตปนอดดังเปนีน้ ตน ดังนี้
- การตรวจสุ
ขภาพหลายอย
างเพืน่อสุประเมิ
นสุขภาพของบุ
คคล โดยเฉพาะอย
ายุตปั้งขแต
ึ้นไป าเปอยนาประจํ
าอยลาะงน1 อครัยป้ง ลไดะ แ1กครัการตรวจร
้ง ไดแก การตรวจร
างกายทั
่วไป การตรวจเลื
อด การตรวจป
- การตรวจสุ
ขภาพหลายอย
างเพื่อประเมิ
ขภาพของบุ
คคล โดยเฉพาะอย
างยิ่งคนที่มางยิ
ีอายุ่งคนที
ตั้งแต่มีอ35
ึ้นไป35เปปนขประจํ
งนอยป
างกายทั่วไป
การตรวจเลื
อด การตรวจป
สสาวะ สสาวะ
จจาระ
การเอ็
การตรวจอุการตรวจอุ
จจาระ การเอ็
กซเรย
ปอดกซเรย
เปนตปนอด เปนตน
ึ้นไปมทีเป
กลุมที่ยมงต
ีความเสี
่ยงตอโรคเบาหวาน
ความดั
โลหินตในเลื
สูง ไขมั
อดสูง จึกงควรจะมี
ดกรองความเสี
่ยงตอโรคเบาหวานและความดั
- คนอายุ-ตั้งคนอายุ
แต 35 ตปั้งขแต
ึ้นไป35เปปนขกลุ
่มีคนวามเสี
อโรคเบาหวาน
ความดันโลหิ
ตสูงนไขมั
อดสูนงในเลื
จึงควรจะมี
ารตรวจคักดารตรวจคั
กรองความเสี
่ยงตอโรคเบาหวานและความดั
นโลหิตสูงนโลหิตสูง
จํ า นวนคนในครั
อ นทีน่ มสุี ปขระกั
สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาล
6.1 จํ า6.1
นวนคนในครั
ว เรื อ นที่ มวี เรื
ป ระกั
ภาพ/น สุสิขทภาพ/
ธิ รั ก ษาพยาบาล
งตอไปนีม้ ากกว
(ตอบได
ดังตอไปนีดั้ (ตอบได
า 1มากกว
ขอ) า 1 ขอ)
นสุขภาพเอกชน
1. ประกัน1.สุขประกั
ภาพเอกชน
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
สิทธิขาราชการ
2. สิทธิขา2.ราชการ
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
3. สิทธิป3.
ระกัสินทสัธิงปคมระกันสังคม
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
ทธิสํานักกประกั
งานหลั
4. สิทธิสํา4.นักสิงานหลั
นสุกขประกั
ภาพ นสุขภาพ
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
5. อื่นๆ.................................
5. อื่นๆ.................................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
6.2 ทในรอบป
นมา จํา นวนคนในครั
่ใ ช บริ ก ารสถานพยาบาล
6.2 ในรอบป
ี่ ผ านมา ทจํี่ ผา านวนคนในครั
วเรื อนที่ใวชเรืบริอกนที
ารสถานพยาบาล
ดังตอไปนีดั้ งตอไปนี้
อนามัย/โรงพยาบาลส
งเสริมาสุบล
ขภาพตําบล
1. สถานีอ1.นามัสถานี
ย/โรงพยาบาลส
งเสริมสุขภาพตํ
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
ฐ
2. โรงพยาบาลของรั
2. โรงพยาบาลของรั
ฐ
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
3. โรงพยาบาลเอกชน
3. โรงพยาบาลเอกชน
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
4. คลินิก4. คลินิก
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน
5. อื่นๆ …………...................
5. อื่นๆ …………...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน ...................
...................
คน...................
...................
คน
...................
คน
คน
คน
คน
คน

ชี้วัด/คําถาม
ตัวชี้วัด/คํตัาวถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
มี.............คน
มี.............คน
มี.............คน
ไมมี (ขามไปขอ 7)
ไมมี (ขามไปขอ 7)
ไมมี (ขามไปขอ 7)
ไดรับการตรวจทุกคน
ไดรบั การตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจทุกคน
(ขามไปขอ 7)
(ขามไปขอ 7)
(ขามไปขอ 7)
ไมไดรับการตรวจ
ไมไดรับการตรวจ
ไมไดรับการตรวจ
.................................คน
.................................คน
.................................คน
ไดรับการตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจทุกคน
ไมไดรับการตรวจ
ไมไดรับการตรวจ
ไมไดรับการตรวจ
.................................คน
.................................คน
.................................คน
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ป 2560
ป 2564
6.3 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป หรือไม
มี.............คน
มี.............คน
ไมมี (ขามไปขอ 7)
ไมมี (ขามไปขอ 7)
6.4 ในรอบปที่ผานมา คนอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
ไดรบั การตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ทุกคน หรือไม
(ขามไปขอ 7)
(ขามไปขอ 7)
ไมไดรับการตรวจ
ไมไดรับการตรวจ
.................................คน
.................................คน
6.5 คนที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ตามขอ 6.4
ไดรับการตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจทุกคน
ไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
ไมไดรับการตรวจ
ไมไดรับการตรวจ
และความดันโลหิตสูง ทุกคน หรือไม
.................................คน
.................................คน
7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายตามรูปแบบที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด เปนกิจกรร มที่คอนขางหนัก เชน เดินจ้ํา วิ่ง/วิ่งเหยาะ
ปนจักรยาน เตนแอโรบิค วายน้ํา กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เลนกีฬาประเภทฝกความอดทน (สมรรถภาพทางกาย) ฯลฯ วันละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน
การออกแรง/ออกกําลัง หมายถึง การออกแรง/ออกกําลัง (ไมใชยืนหรือนั่งทํางานเฉยๆ) ทํางานประกอบอาชีพ (หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง ถีบสามลอ เกี่ยวขาว รับจาง แบกหาม ฯลฯ) หรือทํางานบาน
งานสวน งานสนามในบริเวณบาน (เช็ดถูกระจก ลางขัดพื้น ถูบาน ทําสวนครัว ฯลฯ) หรือเดินทาง (เดิน หรือ ปนจักรยานไปทํางานหรือทําธุระ ฯลฯ) หรือออกกําลังกาย เลนกีฬาอย างนอยทําใหรูสึกเหนื่อยบาง
หายใจเร็วขึ้น ติดตอกันอยางนอย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน
คนอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ทุกคนในครัวเรือนนีไ้ ด
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
หรือไดออกแรง/
หรือไดออกแรง/
หรือไดออกแรง/
หรือไดออกแรง/
หรือไดออกแรง/
หรือ ไดออกแรง/ออกกําลังติดตอกันอยางนอย 10 นาที ขึ้นไป
ออกกําลังทุกคน
ออกกําลังทุกคน
ออกกําลังทุกคน
ออกกําลังทุกคน
ออกกําลังทุกคน
รวมกันทั้งวัน 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน หรือไม
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
ไดออกกําลังกาย
..............................……คน ..............................……คน ..............................……คน ..............................……คน ..............................……คน
ไดออกแรง/ออกกําลัง
ไดออกแรง/ออกกําลัง
ไดออกแรง/ออกกําลัง
ไดออกแรง/ออกกําลัง
ไดออกแรง/ออกกําลัง
....................................คน ....................................คน ....................................คน ....................................คน ....................................คน
ไมไดออกกําลังกาย
ไมไดออกกําลังกาย
ไมไดออกกําลังกาย
ไมไดออกกําลังกาย
ไมไดออกกําลังกาย
หรือไมไดออกแรง/ไมได
หรือไมไดออกแรง/ไมได
หรือไมไดออกแรง/ไมได
หรือไมไดออกแรง/ไมได
หรือไมไดออกแรง/ไมได
ออกกําลัง.....................คน ออกกําลัง.....................คน ออกกําลัง.....................คน ออกกําลัง.....................คน ออกกําลัง.....................คน

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564

ไมมี

11

11

11

2) ครัวเรือนมีบา นที่มีสภาพคงทนถาวร หรือไม
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน
น้าํ สะอาดสําหรับดื่มและบริโภค หมายถึง น้ําฝน น้ําประปา และน้ําบาดาล ที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย ที่สาธารณสุขตําบลตรวจสอบแลววาใชดื่มได ถาเปนน้ําจากแหลงธรรมชาติตองนํามาตมเสียกอน
หรือแกวงสารสมแลวเติมคลอรีน จึงจะจัดวาเปนน้ําสะอาด หรือน้ําที่ผานเครื่องกรองน้ําที่ไดมาตรฐาน หรือน้ําบรรจุขวด (ตองมีเครื่องหมาย อย.) คนละ 5 ลิตรตอวัน โดยใชสําหรับดื่ม 2 ลิตร และอื่นๆ อีกจํานวน
3 ลิตร เชน ใชประกอบอาหาร ลางหนา บวนปาก แปรงฟน เปนตน
ครัวเรือนมีนา้ํ สะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน หรือไม
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน
น้ําใช หมายถึง น้ําที่ใชในครัวเรือน เชน อาบน้ํา ซักผา ทําความสะอาด เปนตน
ครัวเรือนมีนา้ํ ใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน (ประมาณ 2 ปบ) หรือไม
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
มีเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอ าศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
ความมั่นคงในที่อยูอาศัย หมายถึง สามารถอยูไดโดยไมตองกังวลวาจะมีปญหาเรื่องที่พักอาศัย เชน การไมอยูในที่สาธารณะหรือเขตปาสงวน ไมอยูในเขตที่ประสบภัยน้ําทวมอยางรายแรง ไมถูกไลที่ เปนตน
สภาพคงทนถาวร หมายถึง บานมีโครงสรางบาน มีหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี และมีฝาครบทั้ง 4 ดาน มีประตูหนาตางที่อยูในสภาพดี แข็งแรง ไมชํารุด อยูคงทน สามารถอยูตอไปไดไมนอยกวา 5 ป
1) ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย หรือไม
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี

ตัวชี้วัด/คําถาม

หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ หรือไม
1) มีสภาพในบานสะอาด หองนอนลมพัดผานสะดวก ไมมีฝุนละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น ที่หลับนอน
ขาวของเครื่องใชสะอาด มีการจัดเก็บเปนระเบียบ ไมรกรุงรัง
2) มีที่ประกอบอาหารสะอาดเปนระเบียบ มีตูกับขาวหรือฝาชี มีอุปกรณลางมือที่ใชงานไดดี (เชน สบูหรือ
น้ํายาลางจาน) และมีการกําจัดไขมันกอนลาง
3) มีที่เก็บน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปด
4) มีการกําจัดสัตว แมลงที่เปนพาหะนําโรค ไดแก ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ ไมพบแหลงเพาะพันธุ
และที่หลบซอนอาศัยภายในบานหรือบริเวณบาน
5) มีการจัดการขยะ ดังนี้
(1) มีอุปกรณ อาทิ ไมกวาด ถังขยะ ถุงใสขยะ
(2) มีการคัดแยกขยะออกเปน 4 ประเภท (1.ของเสียอันตราย 2.ขยะรีไซเคิล 3.เศษอาหาร 4.ขยะอื่นๆ)
(3) มีการกําจัดขยะ เชน สงให อปท. กําจัด หรือการฝงหลุม
6) มีรองระบายน้ําอยูในสภาพดี ไมมีแหลงน้ําขังในบาน และไมมีการปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะ
7) มีสวมใชที่มีสภาพแข็งแรงใชงานไดสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีการแตกราวที่หัวสวม พื้นที่
ถังสวม และฝาปด และมีอุปกรณทําความสะอาด
8) มี ก ารจั ด เก็ บ และแยกสารเคมี ที่ เ ป น อั น ตรายออกจากเครื่ อ งใช อื่ น ๆ โดยจั ด ให เ ป น ระเบี ย บและ
วางใหพนมือเด็ก

ตัวชี้วัด/คําถาม

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี

มี

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

มี

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี

มี

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

มี

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี

มี

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

มี

มี

ไมมี

ไมมี

มี

มี

มี

ป 2560
ไมมี

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

มี

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี

มี

มี

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ป 2564

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

ป 2564

6) มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระปองสเปรย ถานไฟฉาย ฯลฯ)
โดยการมองเห็นหรือสังเกต เชน ปริมาณขยะลนจากภาชนะรองรับขยะ
กลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไมมีการแยกทิ้งอยางถูกตอง
7) หากครัว เรือ นมีป ญ หาตามขอ ใดขอ หนึ ่ง ใน 6 ขอ ยอ ยขา งตน
ใหระบุ วาครัวเรือนตั้งอยูใกลแหลงใด

1) มี เ สี ย งดั ง อาจสั ง เกตจากคนที่ ยื น ห า งกั น 1 เมตร พู ด คุ ย กั น แล ว
คนฝ า ยหนึ่ งไม ไ ด ยิ น ว า อี ก ฝ า ยพู ด อะไร หรื อ ความรู สึ ก ของบุ ค คล
ว า มี เ สี ย งดั ง เกิ ด ขึ้ น จากสภาพปกติ ข องพื้ น ที่ นั้ น ๆ
2) มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรูสึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือ
ภาชนะ สิ่งของตางๆ ในครัวเรือน
3) มีฝุนละออง (1) ฝุนขนาดใหญ โดยการมองดวยตาเปลา (2) ฝุนขนาดเล็ก
สังเกตจากการสะสมของฝุนบนพื้นผิวหนาของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใช
ภายในบาน
4) มีกลิ่นเหม็นที่รูสึกไมสบาย (โดยสอบถามจากความรูสึกสัมผัสของบุคคล
ตั้งแต 3 คนขึ้นไป) เชน วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ทําใหเกิดความวิตกกังวล
รูสึกอึดอัด เครียด เปนตน
5) มีน้ําเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ

แหลงอุตสาหกรรม
แหลงเกษตรกรรม
อื่น.......................

แหลงอุตสาหกรรม
แหลงเกษตรกรรม
อื่น.......................
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แหลงอุตสาหกรรม
แหลงเกษตรกรรม
อื่น.......................

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

13

13

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

แหลงอุตสาหกรรม
แหลงเกษตรกรรม
อื่น..........................

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

แหลงอุตสาหกรรม
แหลงเกษตรกรรม
อื่น.......................

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน
ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

ไมถูกรบกวน
ถูกรบกวน

12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
การถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระทํา หรือสภาพสิง่ แวดลอมที่มีตอคนในครัวเรือน โดยสิ่งที่เปนตนเหตุรบกวนจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ
1) เกิดขึ้นซ้ําๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีความตอเนื่องทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันรุงขึ้น) โดยเกิดขึ้นไมนอยกวา 3 ครั้งตอวัน หรือตอเนื่องนานกวา 1 สัปดาหขึ้นไป
2) เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยอยางเฉียบพลัน รวมทั้งกอใหเกิดความตื่นตระหนก ความเครียด วิตกกังวล จนไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
ครัวเรือนนี้ถกู รบกวนจากมลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง กลิ่น น้ําเสีย ขยะหรือของเสียอันตราย ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ หรือไม

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ป 2560

14

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยั และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี
การปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี ไดแก 1) การปฏิบัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่กําหนด เชน สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย
2) มีการตรวจซอมแซมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานใหอยูในสภาพดี เชน สายไฟฟา ปลั๊ก หรือสวิตซไฟ พัดลม หมอหุงขาว
3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมี การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(การสวมแวนตา หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ)
4) มีการเตรียมพรอมรับมือกับอุบัตภิ ัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี คือ การที่ประชาชนในชุมชน/หมูบานมีความตระหนัก มีความรู มีความเขาใจในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการมีสว นรวมของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน “การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตโิ ดยอาศัยชุมชนเปนฐาน”
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั แผนดินไหว ดินโคลนถลม เปนตน
13.1 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
อยางถูกวิธี หรือไม
1) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
2) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อใชเครื่องใชไฟฟา
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบัตเิ หตุจากการประกอบอาชีพ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมี การใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (การสวมแวนตา
หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ)
4) มีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
13.2 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม
ไมประสบภัย
ไมประสบภัย
ไมประสบภัย
ไมประสบภัย
ไมประสบภัย
(ขามไปขอ 13.3)
(ขามไปขอ 13.3)
(ขามไปขอ 13.3)
(ขามไปขอ 13.3)
(ขามไปขอ 13.3)
ประสบภัย
ประสบภัย
ประสบภัย
ประสบภัย
ประสบภัย
13.2.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ดานใดบาง
อุทกภัย
อุทกภัย
อุทกภัย
อุทกภัย
อุทกภัย
ระบุไดมากกวา 1 ดาน
วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
ดินโคลนถลม
ดินโคลนถลม
ดินโคลนถลม
ดินโคลนถลม
ดินโคลนถลม
แผนดินไหว
แผนดินไหว
แผนดินไหว
แผนดินไหว
แผนดินไหว
อื่นๆ.......................
อื่นๆ.......................
อื่นๆ.......................
อื่นๆ.......................
อื่นๆ.....................
13.3 ในรอบปที่ ผ านมา มีค นในครั วเรื อ นที่ ได รั บ ความเจ็ บป ว ย
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
จากการทํางาน จนเปนเหตุใหตองหยุดงาน หรือไม
มี....................คน
มี....................คน
มี....................คน
มี....................คน
มี....................คน
14
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แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

ป 2564

15

15

15

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย หรือ พนจากสถานการณที่จะกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิต (เชน การฆา ขมขืน กระทําอนาจาร กระทําชําเรา การบุกรุกที่อยูอาศัย เปนตน)
และทรัพยสิน (การประทุษรายตอทรัพย เชน การลักทรัพย การวิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย และหลอกลวงใหเสียทรัพย เปนตน)
1) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกฆาตาย หรือไม
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
2) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกทํารายรางกาย กระทําอนาจาร
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ขมขืน กระทําชําเรา หรือไม
3) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษรายตอทรัพย
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
(ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย หลอกลวงใหเสียทรัพย)
มูลคาทรัพยสินที่เสียไป มูลคาทรัพยสินที่เสียไป มูลคาทรัพยสินที่เสียไป มูลคาทรัพยสินที่เสียไป มูลคาทรัพยสินที่เสียไป
หรือไม
..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท ..............................บาท
4) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ ถูกบุกรุกที่อยูอาศัย หรือไม
ไมถูกบุกรุก
ไมถูกบุกรุก
ไมถูกบุกรุก
ไมถูกบุกรุก
ไมถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
ถูกบุกรุก
5) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
และทรัพยสิน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง หรือไม

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
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16

ป 2560
ป 2564
15. เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
15.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุ 3 - 5 ป หรือไม
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
ไมมี (ขามไปขอ 16)
ไมมี (ขามไปขอ 16)
ไมมี (ขามไปขอ 16)
ไมมี (ขามไปขอ 16)
ไมมี (ขามไปขอ 16)
15.2 เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับการบริการเลีย้ งดูเตรียมความพรอม
ไดรับบริการทุกคน
ไดรับบริการทุกคน
ไดรับบริการทุกคน
ไดรับบริการทุกคน
ไดรับบริการทุกคน
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไมไดรับบริการ
ไมไดรับบริการ
ไมไดรับบริการ
ไมไดรับบริการ
ไมไดรับบริการ
เคลื่อนที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑขององคกร
.............................. คน .............................. คน .............................. คน .............................. คน .............................. คน
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท
โรงเรียนอนุบาล เปนตน หรือไดเขารวมกิจกรรมเกีย่ วกับ
การเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียน ทุกคน
หรือไม
16. เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
การออกกลางคัน หมายถึง การทีน่ ักเรียนถูกนําชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา โดยไมไดมสี าเหตุจากการยายสถานศึกษา
16.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุ 6 - 14 ป หรือไม
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
ไมมี (ขามไปขอ 17)
ไมมี (ขามไปขอ 17)
ไมมี (ขามไปขอ 17)
ไมมี (ขามไปขอ 17)
ไมมี (ขามไปขอ 17)
16.2 เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดเขาเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา
ไดเรียนทุกคน
ไดเรียนทุกคน
ไดเรียนทุกคน
ไดเรียนทุกคน
ไดเรียนทุกคน
ภาคบังคับ 9 ป) ทุกคน หรือไม
ไมไดเรียน...........คน
ไมไดเรียน...........คน
ไมไดเรียน...........คน
ไมไดเรียน...........คน
ไมไดเรียน...........คน
16.3 เด็กที่ไดเรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
ไมมี (ขามไปขอ 16.5)
ไมมี (ขามไปขอ 16.5)
ไมมี (ขามไปขอ 16.5)
ไมมี (ขามไปขอ 16.5)
ไมมี (ขามไปขอ 16.5)

ตัวชี้วัด/คําถาม

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ปี 2564
เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน
ศึกษำเองที่บ้ำน
(โฮมสคูล)..........................คน
เรียนต่อต่ำงประเทศ
......................................คน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน
.............ชั่วโมง/สัปดำห์

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
ได้เรียนทุกคน
ไม่ได้เรียน...........คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
เรียนต่อ กศน/
เรียนต่อ กศน/
เรียนต่อ กศน/
เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน
ศึกษำเองที่บ้ำน
ศึกษำเองที่บ้ำน
ศึกษำเองที่บ้ำน
ศึกษำเองที่บ้ำน
(โฮมสคูล)..........................คน (โฮมสคูล)..........................คน (โฮมสคูล)..........................คน (โฮมสคูล)..........................คน
เรียนต่อต่ำงประเทศ
เรียนต่อต่ำงประเทศ
เรียนต่อต่ำงประเทศ
เรียนต่อต่ำงประเทศ
......................................คน ......................................คน ......................................คน ......................................คน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน ......................................คน ......................................คน ......................................คน
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน ท้ำงำน..........................คน ท้ำงำน..........................คน ท้ำงำน..........................คน
.............ชั่วโมง/สัปดำห์
............ชั่วโมง/สัปดำห์
............ชั่วโมง/สัปดำห์
.............ชั่วโมง/สัปดำห์

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
ได้เรียนทุกคน
ไม่ได้เรียน...........คน
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)

17

17

17

16.5 เด็กอำยุ 6 - 14 ปี มีควำมสนใจ
ในกำรหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ เช่น
กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูข่ำวสำร สำรคดี
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหำควำมรู้
เป็นต้น โดยเฉลีย่ กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
เด็กจบชัน ม.3 หมำยถึง เด็กที่จบกำรศึกษำระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) ในสถำนศึกษำ
กำรออกกลำงคัน หมำยถึง กำรทีน่ ักเรียนถูกน้ำชื่อออกจำกสถำนศึกษำในขณะที่ยังไม่ส้ำเร็จกำรศึกษำ โดยไม่ได้มสี ำเหตุจำกกำรย้ำยสถำนศึกษำ
17.1 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนนี มีเด็กจบ
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
ชัน ม.3 หรือไม่
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
17.2 เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4
ได้เรียนทุกคน
ได้เรียนทุกคน
ได้เรียนทุกคน
หรือเทียบเท่ำ ทุกคน หรือไม่
ไม่ได้เรียน...........คน
ไม่ได้เรียน...........คน
ไม่ได้เรียน...........คน
17.3 เด็กที่ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มีกำรออกกลำงคัน หรือไม่
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 17.5)

16.4 เด็กที่ออกกลำงคันไปท้ำอะไร

ตัวชี้วัด/คาถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

17.5 เด็กอำยุ 15 - 18 ปี มีควำมสนใจ
ในกำรหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ เช่น
กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูขำ่ วสำร สำรคดี
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหำควำมรู้ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
18.1 ครัวเรือนนี มีคนในครัวเรือนที่จบ
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
กำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 19)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 19)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 19)
เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ และ
ยังไม่มีงำนท้ำ หรือไม่
18.2 คนในครัวเรือน ตำมข้อ 18.1 ได้รบั กำร
ได้รับกำรฝึกอบรม
ได้รับกำรฝึกอบรม
ได้รับกำรฝึกอบรม
ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ ทุกคน หรือไม่
ด้ำนอำชีพทุกคน
ด้ำนอำชีพทุกคน
ด้ำนอำชีพทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 19)
(ข้ำมไปข้อ 19)
(ข้ำมไปข้อ 19)
ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม
ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม
ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ...................คน
ด้ำนอำชีพ...................คน
ด้ำนอำชีพ...................คน
18.3 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำน
ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี
ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี
ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี
อำชีพ ตำมข้อ 18.2 แบ่งเป็น
ที่ผ่ำนมำ...............คน
ที่ผ่ำนมำ...............คน
ที่ผ่ำนมำ...............คน
ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ
ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ
ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ
.............................คน
.............................คน
.............................คน
18
18

17.4 เด็กที่ออกกลำงคัน ไปท้ำอะไร

ตัวชี้วัด/คาถาม

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 19)
ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 19)
ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ...................คน
ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี
ที่ผ่ำนมำ...............คน
ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ
.............................คน

ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 19)
ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ...................คน
ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี
ที่ผ่ำนมำ...............คน
ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ
.............................คน

ปี 2564
เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน
ศึกษำเองที่บ้ำน
(โฮมสคูล).............................คน
เรียนต่อต่ำงประเทศ
........................................คน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
........................................คน
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน
.............ชั่วโมง/สัปดำห์

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 19)

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
เรียนต่อ กศน/
เรียนต่อ กศน/
เรียนต่อ กศน/
เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน
ศึกษำเองที่บ้ำน
ศึกษำเองที่บ้ำน
ศึกษำเองที่บ้ำน
ศึกษำเองที่บ้ำน
(โฮมสคูล).............................คน (โฮมสคูล)............................คน (โฮมสคูล).............................คน (โฮมสคูล).............................คน
เรียนต่อต่ำงประเทศ
เรียนต่อต่ำงประเทศ
เรียนต่อต่ำงประเทศ
เรียนต่อต่ำงประเทศ
........................................คน .......................................คน ........................................คน ........................................คน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
ไม่ได้เรียนต่อแต่ท้ำงำน
........................................คน .......................................คน ........................................คน ........................................คน
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน
ท้ำงำน..........................คน ท้ำงำน..........................คน ท้ำงำน..........................คน
..............ชั่วโมง/สัปดำห์
............ชั่วโมง/สัปดำห์
.............ชั่วโมง/สัปดำห์
..............ชั่วโมง/สัปดำห์

ป 2560
............................คน

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
............................คน
............................คน
............................คน

19

19

19

18.4 คนในครัวเรือนที่ไมไดรับการฝกอบรม
ดานอาชีพ ตามขอ 18.2 มีความตองการ
ฝกอบรมดานอาชีพ กี่คน
19. คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
อาน เขียนภาษาไทย เชน การอานฉลากยา สัญญากูย ืมเงิน สัญญาซื้อขาย ปายจราจร ปายโฆษณา เปนตน
คิดเลขอยางงาย เชน สามารถบวก ลบ จํานวนนับที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกินแสน และสามารถคูณ หาร เลขไมเกิน 2 หลักได เปนตน
อาน เขียนภาษาอังกฤษ เชน การอาน การเขียน การสื่อความ ในระดับเบื้องตน เชน ประโยคสนทนาทักทาย การใชประโยคบอกเลา คําถามในชีวิตประจําวันได
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
19.1 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ป หรือไม
ไมมี (ขามไปขอ 20)
ไมมี (ขามไปขอ 20)
ไมมี (ขามไปขอ 20)
ไมมี (ขามไปขอ 20)
19.2 คนอายุ 15 - 59 ป สามารถ อาน เขียน
ไดทุกคน
ไดทุกคน
ไดทุกคน
ไดทุกคน
ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได ทุกคน
ไมได...................คน
ไมได...................คน
ไมได...................คน
ไมได...................คน
หรือไม
19.3 คนอายุ 15 - 59 ป สามารถอาน เขียน
ไดทุกคน
ไดทุกคน
ไดทุกคน
ไดทุกคน
ภาษาอังกฤษได ทุกคนหรือไม
ไมได...................คน
ไมได...................คน
ไมได...................คน
ไมได...................คน

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ไดทุกคน
ไมได...................คน

มี.......................คน
ไมมี (ขามไปขอ 20)
ไดทุกคน
ไมได...................คน

ป 2564
............................คน

ปี 2560

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
ปี 2564

21.3

คนอำยุ 60 ปีขึนไป ทีไ่ ม่มีอำชีพ ตำมข้อ 21.2 มีควำม
สมัครใจที่จะประกอบอำชีพ กี่คน

21. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
21.1 ครัวเรือนนี มีคนอำยุ 60 ปีขึนไป หรือไม่
(ไม่นับรวมคนพิกำรที่ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้)
21.2 คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและมีรำยได้ ทุกคน หรือไม่
มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 22)
ทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 22)
ไม่มีอำชีพและไม่มี
รำยได้..................คน
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
...................คน
.....................คน

20
20

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 22)
ทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 22)
ไม่มีอำชีพและไม่มี
รำยได้..................คน
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
...................คน
.....................คน

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 22)
ทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 22)
ไม่มีอำชีพและไม่มี
รำยได้..................คน
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
...................คน
.....................คน

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 22)
ทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 22)
ไม่มีอำชีพและไม่มี
รำยได้..................คน
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
...................คน
.....................คน

มี.......................คน
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 22)
ทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 22)
ไม่มีอำชีพและไม่มี
รำยได้..................คน
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
...................คน
.....................คน

20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้
กำรประกอบอำชีพและมีรำยได้ หมำยถึง กำรท้ำงำนที่เป็นงำนประจ้ำ ทังที่อยู่ในหรือนอกครัวเรือน โดยมีรำยได้ที่เกิดจำกกำรท้ำงำนดังกล่ำว ทังในลักษณะรำยวัน รำยสัป ดำห์ รำยเดือน รำยชินงำน หรือ
งำนเหมำ เป็นต้น
20.1 ครัวเรือนนี มีคนอำยุ 15 - 59 ปี หรือไม่
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
(ไม่ นับ รวมผู้ ที่ ก้ำ ลั ง ศึ ก ษำอย่ ำงเดีย ว โดยไม่ ประกอบ
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21)
อำชีพ และคนพิกำรที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้)
20.2 คนอำยุ 15 - 59 ปี มีอำชีพและมีรำยได้ ทุกคน หรือไม่
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
(ข้ำมไปข้อ 21)
(ข้ำมไปข้อ 21)
(ข้ำมไปข้อ 21)
(ข้ำมไปข้อ 21)
(ข้ำมไปข้อ 21)
ไม่มีอำชีพและไม่มี
ไม่มีอำชีพและไม่มี
ไม่มีอำชีพและไม่มี
ไม่มีอำชีพและไม่มี
ไม่มีอำชีพและไม่มี
รำยได้..................คน
รำยได้..................คน
รำยได้..................คน
รำยได้..................คน
รำยได้..................คน
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้
............................คน
............................คน
............................คน
............................คน
............................คน
20.3 คนอำยุ 15 - 59 ปี ทีไ่ ม่มีอำชีพ ตำมข้อ 20.2 มีควำม
.....................คน
.....................คน
.....................คน
.....................คน
.....................คน
สมัครใจที่จะประกอบอำชีพ กี่คน

ตัวชี้วัด/คาถาม

หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564

จํานวนคนทั้งหมดของครัวเรือน

รายไดทั้งหมดของครัวเรือน

ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยคนละ

รายไดเฉลี่ย =
......................บาทตอป

21

21

21

......................บาทตอป

......................บาทตอป

......................บาทตอป

......................บาทตอป

.................................บาท .................................บาท .................................บาท .................................บาท .................................บาท
...................................คน ...................................คน ...................................คน ...................................คน ...................................คน

22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
การสอบถามรายไดขอนี้ไมไดนําไปใชเกี่ยวกับเรื่องภาษีแตอยางใด แตจะนําไปใชเพื่อวางแผนแกไขปญหาในเรื่องการประกอบอาชีพและการมีงานทําของประชาชนเทานัน้
วิธีคิดรายได ใหคิดจากรายไดทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน โดยแยกเปนรายไดจากอาชีพหลัก รายไดจากอาชีพรอง/อาชีพเสริม รายไดอื่นๆ และรายไดที่เกิดจากการทํา/การปลูก การเลีย้ งและการหาไวกินเอง
แลวคิดคํานวณเปนจํานวนเงิน (ไมนับรวมเงินกู)
22.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้มรี ายไดจากขอใดขอหนึ่ง
หรือหลายขอดังตอไปนี้ หรือไม
1) รายไดจากอาชีพหลักของทุกคนในครัวเรือน
ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ.......................บาท
2) รายไดจากอาชีพรอง/อาชีพเสริมของทุกคนใน
ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ.......................บาท
ครัวเรือน
3) รายไดอื่น ๆ ของทุกคนในครัวเรือน (เชน ลูกหลาน ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท
สงเงินให คาเชา ดอกเบี้ยเงินฝาก บํานาญ/เบี้ยยังชีพ
เงินปนผลหุน/สหกรณ ฯลฯ
4) รายไดที่เกิดจากการทํา/การปลูก การเลี้ยงสัตวและ ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท
การหาไวกินเอง แลวคิดคํานวณเปนจํานวนเงินทั้งหมด
5) รวมรายไดทั้งหมดของครัวเรือน
ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท
(รายไดจากขอ 1)+2)+3)+4))

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ปปี 2560

(กรอกเฉพาะปีทที่จี่จัดัดเก็เก็บบขข้ออมูมูลลเท
เท่าานันัน้ ้น))
คํคาาตอบ
ตอบ (กรอกเฉพาะป
2563
ปปี 2561
ปปี 2562
ปปี 2563

2564
ปปี 2564

22.2

รายจ่
รายจายของครัวเรือน
ในรอบปี
ำยจ่าำยในแต
ยในแต่ละด
ะด้ำาน
ในรอบปที่ผ่ำานมำ
นมา ครัวเรือนมีรายจ
ดังต่ตอไปนี้
1) รายจ่
นธุต์พวืช/ ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท
รายจายที่เปป็นตต้นทุนการผลิต คได้าแพัก่นธุค่พำพัืช/สั
สัคตาปุว์ ยค่/ยาฆ
ำปุ๋ย/ยำฆ่
ำจ้ำง/แรงงำน
าแมลงำแมลง
คาจาค่ง/แรงงาน
คาเชาค่ทีำ่ดเช่ินำที่ดิน
ค่คำาเครื่องจักร ค่คำานน้า้ำํ มัน ฯลฯ
2) รายจ่
ได้แกก่
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท
รายจายในการอุปโภคบริโภคที่จําาเป็
เปน ได
ปปีละ..........................บาท
ค่คำาอำหำร
เสื
อผ้
ำ
ที
อ
่
ยู
อ
่
ำศั
ย
ค่
ำ
ยำ/รั
ก
ษำพยำบำล
อาหาร ้อผา  าศั คายา/รั ษาพยาบาล
ค่คำาใช้
ยด้ำานกำรศึ
ทำง คค่าำน้นํา้ำ คค่าำไฟ
ใชจา่ำยด
นการศึกษำ
ษา คค่าำเดินทาง
และค่
ยส่วนบุคคล (สบู่ ยาสี
ยำสีฟนั ฯลฯ)
และคำาใช้
ใชจา่ำยส
รายจายในการอุปโภคบริโภคที่ไมม่จําาเป็
เปน ได
3) รายจ่
ได้แกก่ ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท
ค่คำาบันเทิง หวย กำรพนั
เหล้าำ ยาดอง
ยำดอง
การพนัน บุหรี่ เหล
เลน และสินค้คาำฟุม่ เฟ
นน้้ำําอัดลม ขนมกินเล่
เฟือย ฯลฯ
รายจายในการช
ยในการชําาระหนี
ระหนี้สิน (การชํ
4) รายจ่
(กำรช้าำระดอกเบี้ย ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท
การชําำระเงินตต้นในรอบปี
ในรอบปทผี่ า่ำนมา)
รวมถึงกำรช้
นมำ)
รวมรายจายทั้งหมดของครัวเรือน
ปปีละ..........................บาท
5) รวมรายจ่
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีละ..........................บาท
ะ..........................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท ปปีลละ.......................บาท
ะ.......................บำท
(รายจำายจำกข้
ยจากขอ 1)+2)+3)+4))
(รำยจ่
การเขาถึงแหล่
แหลงเงินทุน คือ สามารถขอกู
การผลิต สหกรณ์
สหกรณ ธนำคำรเพื
ธนาคารเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ ธนาคารออมสิ
22.3 การเข้
สำมำรถขอกูเ้ งินและได
และได้รับเงินทุนในแหล
ในแหล่งเงินทุนตต่ำาง ๆ ตต่อไปนี้ กลุ่ม ออมทรัพย์ยเพื่อกำรผลิ
ธนำคำรออมสินน ธนาคารกรุ
ธนำคำรกรุงงไทย
ไทย
ธนาคารอิสลำม
ลาม ธนำคำร
ธนาคาร SME ธนาคารพาณิ
การเงิน ที่ใหห้การสนั
ภาคอุตสำหกรรม
สาหกรรม รร้าำนค
ธนำคำรอิ
ธนำคำรพำณิชย์ยอื่นๆ สถาบั
สถำบันกำรเงิ
ำรสนับสนุนสินเชื่อภำคอุ
นค้าำ พพ่อคค้าำ แม
แม่คา้ำ นายทุ
นำยทุน เงิเงินนทุนหมุนเวียนจากทางราชการ
นจำกทำงรำชกำร เปเป็นนตต้นน
หคครัรัววเรืเรืออนตอบเฉพาะแหล
**ขข้ออนีนี้ใให้
นตอบเฉพำะแหล่งงเงิเงินนทุทุนนทีที่ข่ขอกู
อกูต้ตามข
ำมข้ออ 22.3.1
22.3.1 1)1)-9)
-9)แลแล้ววจึจึงงตอบในข
ตอบในข้ออ22.3.2
22.3.2วว่าำครัครัววเรืเรืออนได
นได้รรับับเงิเงินนกูกูเพี้เพียยงพอหรื
งพอหรืออไมไม่หากครั
หำกครัววเรืเรืออนไม
นไม่ไดได้ขขอกู
อกูเงิ้เงินนจากแหล
จำกแหล่งงใดๆ
ใดๆไมไม่ตตอ้องตอบข
งตอบข้ออนีนี้
นสามารถเขำาถึงแหล่
แหลงเงินทุนดังต่ตอไปนี้ หรือไม
(กรณีไมกูเงินอขทีา่กมไป
ขอำนั22.4)
22.3.1 ครัวเรือนสำมำรถเข้
ไม่ ตอบเฉพำะข้
ู้เงินเท่
น (กรณีที่ไม่ได้กู้เงินข้อใดเลยให้ข้ำมไปข้อ 22.4)
1) กลุ่มออมทรัพยย์เพื่อกำรผลิ
การผลิต
เขเข้าำถึถึงง
เขเข้าำไมไม่ถถึงึง
เขเข้าำถึถึงง
เขเข้าำไมไม่ถึง
เขเข้าำถึถึงง
เขเข้าำไมไม่ถถึงึง
เขเข้าำถึถึงง เขเข้าำไมไม่ถึง
เขเข้าำถึถึงง เขเข้าไม
ำไม่ถถึง ึง
2) สหกรณ
เขาถึง
เขาไมถึง ถึง เขาถึง
เขาไมถึง
เขาถึง
เขาไมถึง ถึง เขาถึง เขาไมถึง
เขาถึง เขาไมถึง
2)
3) สหกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
เขเข้าำถึถึงง
เขเข้าำไมไม่ถถึงึง
เขเข้าำถึถึงง
เขเข้าำไมไม่ถึง
เขเข้าำถึถึงง
เขเข้าำไมไม่ถถึงึง
เขเข้าำถึถึงง เขเข้าำไมไม่ถึง
เขเข้าำถึถึงง เขเข้าำไมไม่ถถึงึง
ถึง 22
ถึง
3) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำ22
ถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง

ตัวชี้วัด/คํ
/คาาถาม
ถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

22.4

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง
เข้ำไม่ถึง

เข้ำถึง
เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำถึง

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

เข้ำถึง

เข้ำถึง
เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง
เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

เข้ำถึง

เข้ำถึง
เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง
เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

เข้ำถึง

เข้ำถึง
เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง
เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำถึง

ปี 2560
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำไม่ถึง

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำถึง
เข้ำไม่ถึง
เข้ำถึง เข้ำไม่ถึง

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

เข้ำถึง

เข้ำถึง
เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง
เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

เข้ำไม่ถึง

ปี 2564
เข้ำถึง เข้ำไม่ถึง

23

23

23

หนี้สินของครัวเรือน
หนีนอกระบบ หมำยถึง หนีที่กู้ยืมจำกบุคคลและสถำบันต่ำงๆ ที่ไม่ใช่ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น นำยทุน พ่อค้ำ หรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบียสูงกว่ำที่กฎหมำยก้ำหนด
1) ครัวเรือนนี มีหนีผ่ำนสถำบันกำรเงิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
...............................บำท
...............................บำท ...............................บำท
...............................บำท ...............................บำท
2) ครัวเรือนนี มีหนีนอกระบบ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
มี.......................คน
...............................บำท
...............................บำท ...............................บำท
...............................บำท ...............................บำท

22.3.2 ครัวเรือนได้รับเงินกู้อย่ำงเพียงพอ หรือไม่

9) อื่นๆ ระบุ...................................................

6) สถำบันกำรเงินที่ให้กำรสนับสนุนสินเชื่อ
ภำคอุตสำหกรรม
7) ร้ำนค้ำ/พ่อค้ำ/แม่ค้ำ/นำยทุน
8) เงินทุนหมุนเวียนจำกทำงรำชกำร (เช่น กองทุน
หมู่บ้ำน/ชุมชน 1 ล้ำนบำท กองทุนฟอ้นฟูเกษตรกร
เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนบำท โครงกำร กข.คจ.
ฯลฯ)

4) ธนำคำรออมสิน/ธนำคำรกรุงไทย/ธนำคำร
อิสลำม/ธนำคำร SME
5) ธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ

ตัวชี้วัด/คาถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ปี 2560

ปี 2561

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น)
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

24

24

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
กำรเก็บออมเงิน หมำยถึง กำรน้ำรำยได้ที่เหลือจำกกำรใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภค หรือกำรกันรำยได้ส่วนหนึ่งมำเก็บไว้เพื่อใช้จ่ำยในยำมเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึน หรือเมื่อแก่ชรำ หรือเพื่อใช้จ่ำย
ในกิจกรรมอื่นใดที่สมควร ทังในรูปแบบที่เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินต่ำงๆ เช่น เงินสดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกสหกรณ์ เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต เงินฝำกกลุ่มสัจจะ เงินฝำกกองทุน
หมู่บ้ำน เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ กำรท้ำประกันชีวิต กำรซือพันธบัตร กำรซือทองค้ำ กำรซือบ้ำนหรือที่ดิน เป็นต้น
23.1 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำร
ในรูปแบบใดบ้ำง
เงินฝำกสหกรณ์
เงินฝำกสหกรณ์
เงินฝำกสหกรณ์
เงินฝำกสหกรณ์
เงินฝำกสหกรณ์
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ
เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ
เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ
เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ
เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ
เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ
เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ
เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ
เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ
เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ
ท้ำประกันชีวิต
ท้ำประกันชีวิต
ท้ำประกันชีวิต
ท้ำประกันชีวิต
ท้ำประกันชีวิต
ซือพันธบัตร
ซือพันธบัตร
ซือพันธบัตร
ซือพันธบัตร
ซือพันธบัตร
ซือทองค้ำ
ซือทองค้ำ
ซือทองค้ำ
ซือทองค้ำ
ซือทองค้ำ
ซือบ้ำนหรือที่ดิน
ซือบ้ำนหรือที่ดิน
ซือบ้ำนหรือที่ดิน
ซือบ้ำนหรือที่ดิน
ซือบ้ำนหรือที่ดิน
อื่นๆ........................
อื่นๆ........................
อื่นๆ........................
อื่นๆ........................
อื่นๆ........................
ไม่มีกำรออมเงิน
ไม่มีกำรออมเงิน
ไม่มีกำรออมเงิน
ไม่มีกำรออมเงิน
ไม่มีกำรออมเงิน
(ข้ำมไปข้อ 24)
(ข้ำมไปข้อ 24)
(ข้ำมไปข้อ 24)
(ข้ำมไปข้อ 24)
(ข้ำมไปข้อ 24)
23.2 ในรอบปี ที่ ผ่ ำ นมำ ครั ว เรื อ น
…………....................บำท
…………....................บำท
…………....................บำท
…………....................บำท
…………....................บำท
มีกำรเก็บออมเงิน ตำมข้อ 23.1
ปีละกี่บำท

ตัวชี้วัด/คาถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ป 2560

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

ป 2564
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25
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24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา
ไมดมื่ สุรา หมายถึง ไมมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู เชน สุรา เบียร ไวน ยาดอง กระแช สาโท หรือไมมีการดืม่ เครื่องดืม่ ทีผ่ ลิตจากผัก/ผลไม เชน มันฝรั่ง ขาว น้ําองุน โดยนําวัตถุดิบดังกลาวมาหมัก
และเติมยีสตลงไป
โทษของการดื่มสุรา ทําใหคนติดสุราอาจเสียชีวิตดวยโรคหัวใจวาย มะเร็งกระเพาะอาหาร ตับแข็งและเสนเลือดในสมองแตก คนเมาทีข่ ับรถจะขาดการควบคุมสติสัมปชัญญะ ทําใหเกิดอุบัติเหตุ หญิงมีครรภ
อาจแทงลูก หรือเด็กที่คลอดออกมาจะมีรางกายสติปญญาที่บกพรอง รวมทั้งการดื่มสุราทําใหเกิดปญหาตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
ทุกคนในครัวเรือนนี้ ดื่มสุรา หรือไม
ไมดื่มสุราทุกคน
ไมดื่มสุราทุกคน
ไมดื่มสุราทุกคน
ไมดื่มสุราทุกคน
ไมดื่มสุราทุกคน
ดื่มสุรา
ดื่มสุรา
ดื่มสุรา
ดื่มสุรา
ดื่มสุรา
- ต่ํากวา 15 ป.............คน - ต่ํากวา 15 ป.............คน - ต่ํากวา 15 ป.............คน - ต่ํากวา 15 ป.............คน - ต่ํากวา 15 ป.............คน
- 15-19 ป ..................คน - 15-19 ป ..................คน - 15-19 ป ..................คน - 15-19 ป ..................คน - 15-19 ป ..................คน
- 20 ปขึ้นไป ...............คน - 20 ปขึ้นไป ...............คน - 20 ปขึ้นไป ...............คน - 20 ปขึ้นไป ...............คน - 20 ปขึ้นไป ...............คน
หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา
หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา
หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา
หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา
หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา
รายได ห ลั ก ให กั บ ครั ว เรื อ น รายได ห ลั ก ให กั บ ครั ว เรื อ น รายได ห ลั ก ให กั บ ครั ว เรื อ น รายได ห ลั ก ให กั บ ครั ว เรื อ น รายได ห ลั ก ให กั บ ครั ว เรื อ น
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ
………...................…….ครั้ง ………...................…….ครั้ง ………...................…….ครั้ง ………...................…….ครั้ง ………...................…….ครั้ง

ตัวชี้วัด/คําถาม

หมวดที่ 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ปี 2564

26

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
โทษของกำรสูบบุหรี่ ท้ำให้เสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ ฟันเหลือง ตำแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัวและกลิ่นปำกรุนแรง ส่งผลร้ำยต่อคนรอบข้ำง เป็นมะเร็งช่องปำกรวมถึงฟันและลิน เป็นมะเร็งหลอดลมและหลอดอำหำร
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด มีโอกำสเป็นโรคมำกกว่ำผู้ที่ไม่สูบถึง 20 เท่ำ ถุงลมโป่งพองจนไม่สำมำรถหดตัวกลับได้ มีผลท้ำให้หำยใจติดขัด หอบ จนถึงตำยได้ เป็นโรคกระเพำะอำหำรเป็นแผล โรคตับแข็ง
โรคปริทันต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคควำมดันโลหิตสูง ประสำทในกำรรับรสแย่ลง และมีอำกำรไอเรือรังมีเสมหะมำก บำงครังไอถี่มำกจนไม่สำมำรถนอนหลับได้
นอกจำกนียังท้ำให้บุคคลข้ำงเคียงได้รับอันตรำยด้วย เช่น เด็กป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชันนอกอักเสบ หญิงมีครรภ์ มีโอกำสแท้ง คลอดก่อนก้ำหนด ตกเลือด
ระหว่ำงคลอดและหลังคลอดมำกเป็น 2 เท่ำของหญิงตังครรภ์ทั่วไป เด็กที่คลอดออกมำอำจจะมีน้ำหนักและควำมยำวน้อยกว่ำปกติและพัฒนำกำรทำงด้ำนสมองช้ำกว่ำปกติ
ทุกคนในครัวเรือนนี สูบบุหรี่ หรือไม่ (ยำสูบ ยำเส้น
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน
หรือยำมวน)
สูบบุหรี่...................คน
สูบบุหรี่...................คน
สูบบุหรี่...................คน
สูบบุหรี่...................คน
สูบบุหรี่...................คน
ผู้ที่สูบบุหรีเ่ ป็นผู้ทหี่ ำ
ผู้ที่สูบบุหรีเ่ ป็นผู้ที่หำ
ผู้ที่สูบบุหรีเ่ ป็นผู้ที่หำ
ผู้ที่สูบบุหรีเ่ ป็นผู้ที่หำ
ผู้ที่สูบบุหรีเ่ ป็นผู้ที่หำ
รำยได้หลักให้กับครัวเรือน รำยได้หลักให้กับครัวเรือน รำยได้หลักให้กับครัวเรือน รำยได้หลักให้กับครัวเรือน รำยได้หลักให้กับครัวเรือน
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ในรอบปีที่ผ่ำ นมำ คนในครัวเรื อนที่ อำยุตั งแต่ 6 ปี
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ไม่ปฏิบตั ิ ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ ...............คน
ไม่ปฏิบตั ิ ...............คน
ขึนไปทุกคน ได้ปฏิบัติกจิ กรรมทำงศำสนำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง อย่ำงน้อยสัปดำห์ ละ 1 ครัง หรือไม่
(เช่น กำรร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ ท้ำบุญ ตักบำตร
ท้ำภำวนำ/สมำธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือ
กำรท้ำละหมำด และกำรเข้ำโบสถ์คริสต์ เป็นต้น)
27. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
27.1 ครัวเรือนนี มีผู้สูงอำยุ หรือไม่
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 28)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 28)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 28)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 28)
28)
(อำยุ 60 ปีขึนไป)
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
27.2 ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ในชีวิต
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน
ไม่ได้รับ..............คน
ไม่ได้รับ..............คน
ไม่ได้รับ..............คน
ไม่ได้รับ..............คน
ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือผ้ำ
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับกำรดูแลเมือ่ ยำมเจ็บไข้
ได้ป่วย กำรดูแลเอำใจใส่ด้ำนสภำพจิตใจจำก
คนในครอบครัว หมู่บ้ำนหรือชุมชน
รวมทังได้รับสวัสดิกำรชุมชนหรือเบียยังชีพ
จำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือไม่
26

ตัวชี้วัด/คาถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ตัวชี้วัด/คําถาม

27

27

27

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2560
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
28. ผูพิการไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ตามพรบ. สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดประกาศ เรือ่ ง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ ไว 6 ประเภท ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น ไดแก ตาบอด ตาเห็นเลือนลาง
2. ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ ความหมาย ไดแก หูหนวก หูตึง พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก การมีความบกพรองหรือความผิดปกติของศีร ษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกาย หรือการมีความบกพรองหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัมพาต หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
5. ความพิการทางสติปญ
 ญา
6. ความพิการทางการเรียนรู
28.1 ครัวเรือนนี้ มีผูพิการ หรือไม
ไมมี (ขามไปขอ 29)
ไมมี (ขามไปขอ 29)
ไมมี (ขามไปขอ 29)
ไมมี (ขามไปขอ 29)
ไมมี (ขามไปขอ 29)
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
28.2 ผูพิการตามขอ 28.1 มีบัตรประจําตัวคนพิการ
มีทุกคน
มีทุกคน
มีทุกคน
มีทุกคน
มีทุกคน
หรือไม
ไมมี......................คน
ไมมี......................คน
ไมมี......................คน
ไมมี......................คน
ไมมี......................คน
28.3 ผูพิการไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความ
ไดรับทุกคน
ไดรับทุกคน
ไดรับทุกคน
ไดรับทุกคน
ไดรับทุกคน
เปนอยู ดานอาหารการกิน เสื้อผาเครื่องนุงหม
ไมไดรับ..............คน
ไมไดรับ..............คน
ไมไดรับ..............คน
ไมไดรับ..............คน
ไมไดรับ..............คน
และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย
การดูแลเอาใจใสดา นสภาพจิตใจจากคนใน
ครอบครัว หมูบานหรือชุมชน รวมทั้งไดรับ
สวัสดิการชุมชนหรือเบีย้ ยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือไม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

คาตอบ (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

29.2 ผู้ ป่ ว ยโรคเรื อรั ง ได้ รั บ กำรดู แ ลเอำใจใส่ ในชี วิ ต
ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือผ้ำเครื่องนุ่งห่ม
และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ ได้ป่วย กำรดูแล
เอำใจใส่ ด้ ำ นสภำพจิ ต ใจ จำกคนในครอบครั ว
หมู่ บ้ ำนหรื อชุ มชน รวมทั งได้ รั บสวั สดิ กำรชุ มชน
หรือควำมช่วยจำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือไม่
ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

28

28

ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

ได้รับทุกคน
ไม่ได้รับ..............คน

ปี 2560
ปี 2564
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
โรคเรือรัง หมำยถึง โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอำกำร หรือต้องรักษำติดต่อกันนำน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต ได้แก่ โรคไม่ติดเชือเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง อัมพำต โรคหัวใจ
โรคหืด หลอดลมอักเสบเรือรัง ถุงลมโป่งพอง ตับแข็ง มะเร็ง เป็นต้น
29.1 ครัวเรือนนี มีผู้ป่วยโรคเรือรัง หรือไม่
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 30)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 30)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 30)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 30)
ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 30)
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน
มี......................คน

ตัวชี้วัด/คาถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้ )
ป 2561
ป 2562
ป 2563

มีสวนรวม
ไมมสี วนรวม

มีสวนรวม
ไมมสี วนรวม

มีสวนรวม
ไมมสี วนรวม

2) หากไม มี บิ ด ามารดา ลู ก หลาน และญาติ พี่ น อ ง
ถาสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขก็ถือวาเปน
ครอบครัวอบอุน
มีความสุข
ไมมีความสุข

29

29

29

มีความสุข
ไมมีความสุข

มีความสุข
ไมมีความสุข

31. ครอบครัวมีความอบอุน
หมายเหตุ ใหเลือกตอบกรณีใดกรณีหนึ่ง จากทั้งหมด 2 กรณี คือ 31.1 กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยูในครัวเรือนเดียวกัน และ 31.2 กรณีอยูคนเดียว
31.1 กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยูในครัวเรือนเดียวกัน
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูพรอมหนาและไดทํา
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
กิจกรรมรวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ
อยางนอยเดือนละ 4 ครั้ง
2) สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันและไม
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มีการทะเลาะเบาะแวงรุนแรง
3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปญหาจะปรึกษาหารือ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
31.2 กรณีอยูคนเดียว
1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน และญาติพี่นอง ตองมี
ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน
ไปเยี่ยมเยือน
ไมไปเยี่ยมเยือน
ไมไปเยี่ยมเยือน
ไมไปเยี่ยมเยือน
การเดินทางเยี่ยมเยือน ระหวางกัน อยางนอยปละ
1 ครั้ง

ในรอบปที่ผานมา คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะ
เพือ่ ประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น หรือไม

ไมมี
ไมมี

มี
มี

มีความสุข
ไมมีความสุข

ไปเยี่ยมเยือน
ไมไปเยี่ยมเยือน

ไมมี

มี

มีสวนรวม
ไมมสี วนรวม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

มีความสุข
ไมมีความสุข

ไปเยี่ยมเยือน
ไมไปเยี่ยมเยือน

มี

มี

มี

มีสวนรวม
ไมมสี วนรวม

ป 2560
ป 2564
30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิน่
การมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น สามารถกระทําไดโดยการแสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาค/สมทบเงิน และการบริจาคสมทบวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน

ตัวชี้วัด/คําถาม

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

ผูตรวจสอบ/ตรวจทานขอมูล
(หัวหนาทีมจัดเก็บขอมูล
ของหมูบาน/ชุมชน)

ลงชื่อผูจัดเก็บขอมูล

ลงชื่อหัวหนาครัวเรือน/ผูใหขอมูล

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564
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ป 2560

ลงชื่อผูใหขอมูล ผูจดั เก็บขอมูล และผูต รวจสอบ/ตรวจทานขอมูล

แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 - 2564

ท้ำเครื่องหมำย ,  หรือ - ลงในช่องของปีที่จัดเก็บข้อมูล ในกรณีดังต่อไปนี
ท้ำเครื่องหมำย  ในกรณีที่ข้อนันผ่ำนเกณฑ์ (ไม่มีปัญหำ)
โดยดูจำกกำรขีด  ใน 
ท้ำเครื่องหมำย  ในกรณีที่ข้อนันไม่ผ่ำนเกณฑ์ (ต้องแก้ไข)
โดยดูจำกกำรขีด  ใน 
ท้ำเครื่องหมำย - ในกรณีข้อนันไม่มีข้อมูล
ยกเว้น
ข้อ 22 ใส่เป็นตัวเลขรำยได้เฉลี่ย
ตัวชี้วดั
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
ผ่านเกณฑ์ (  ) ทั้งหมด (ข้อ)
ไม่ผ่านเกณฑ์ (  )
ทั้งหมด (ข้อ)
ไม่มีข้อมูล ( - )
ทั้งหมด (ข้อ)
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560
ท้ำเครื่องหมำย ,  หรือ - ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล.....................................................................
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ.....................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั
ผลการจัดเก็บข้อมูล
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น

✄
✄

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2560
โทรศัพท์ ................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2560
โทรศัพท์ ................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2561
ท้ำเครื่องหมำย ,  หรือ - ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล.....................................................................
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ.....................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั
ผลการจัดเก็บข้อมูล
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น

✄
✄

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2561
โทรศัพท์ ................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2561
โทรศัพท์ ................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2562
ท้ำเครื่องหมำย ,  หรือ - ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล.....................................................................
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ.....................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั
ผลการจัดเก็บข้อมูล
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น

✄
✄

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2562
โทรศัพท์ ................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2562
โทรศัพท์ ................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2563
ท้ำเครื่องหมำย ,  หรือ - ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล.....................................................................
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ.....................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั
ผลการจัดเก็บข้อมูล
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น

✄
✄

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2563
โทรศัพท์ ................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2563
โทรศัพท์ ................................................................
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2564
ท้ำเครื่องหมำย ,  หรือ - ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล.....................................................................
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ.....................................จังหวัด........................................
ตัวชี้วดั
ผลการจัดเก็บข้อมูล
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึนไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบืองต้นอย่ำงเหมำะสม
6. คนอำยุ 35 ปีขึนไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี
7. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชีว้ ัด
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลียงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่ำ
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชีพและรำยได้
21. คนอำยุ 60 ปีขึนไป มีอำชีพและรำยได้
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอำยุ 6 ปีขึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรือรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น

✄
✄

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2564
โทรศัพท์ ................................................................

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................
(...............................................................................)
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2564
โทรศัพท์ ................................................................
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ภาคผนวก

ระดับความสุขของคนในครัวเรือน
คําอธิบาย

ความสุข หมายถึง การรูส ึกดี มีความสุขกับชีวิต และอยากใหความรูสึกนั้นคงอยูไมหายไป
ปจจัยสําคัญทีม่ ีผลตอความสุข ใหพิจารณาจากสิ่งที่ครัวเรือนและชุมชนมีอยู เปนอยู
ถาตัวเลข 0 – 10 แทนระดับความสุข (จากไมมีความสุข = 0, มีความสุขนอยที่สดุ = 1, ....... ไปหา มีความสุขมาก = 9,
และมีความสุขมากที่สดุ = 10)

0
ไมมี

1
2
นอยที่สุด
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ม ่สุด
มากที

x ในปจจุบนั นี้ ครัวเรือนของทานมีความสุขอยูในระดับใด
x โปรดขีดเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความสุข 0 - 10 เพียงเลขเดียว ตามระดับความสุข ที่ตรงกับความรูส ึกของทาน
มากที่สุด (ในปที่จัดเก็บขอมูล)
ระดับความสุข
ป
ระดับความสุขของคนในครัวเรือน
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2560 ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้
2561 ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้
2562 ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้
2563 ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้
2564 ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้
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คู่มือ การจัดเก็บข้อมูลความจำ�เป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

แนวทางการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ

นายอภิชาติ
นางสายพิรุณ
นายอรรษิษฐ์
นายทวีป
นายธงชัย

โตดิลกเวชช์
น้อยศิริ
สัมพันธรัตน์
บุตรโพธิ์
บุตรนุชิต

วิเครำะห์และเขียนรำยงำน

นางวัฒนาพร
นางสาวดวงใจ
นายอรรถพงศ์
นายจักรพงศ์
นางสาววราพร
นางสมจิตร
นางสาวนัฐธีรา

ฉิมสุวรรณ์
พัทมุข
สงวนเดือน
การีชุม
หวังกลับ
ศิรินาม
จันพล

ประมวลผลข้อมูล
นายจักรพงศ์

การีชุม

พิมพ์และพิสูจน์อักษร

นายอรรถพงศ์
นางสมจิตร
นางสาวนัฐธีรา

สงวนเดือน
ศิรินาม
จันพล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
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