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 ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า       
ของเครื่องช้ีวัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับไหน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และท าให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว ม       
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม  
 ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน จะท าให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือน และหมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง               
และเมื่อทราบแล้ว สมาชิกในครัวเรือนต้องช่วยกันแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้น าชุมชน    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท่ีจะเข้ามาด าเนินการต่อไป 
 

ต้องท าอะไรบ้างในเล่มนี้ 
1.  ผู้จัดเก็บข้อมูล ท าความเข้าใจแบบสอบถามเล่มนี้โดยละเอียดตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง  
2.  ท าการสัมภาษณ์ข้อมูล จากหัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส หรือสมาชิกของครัวเรือน ที่สามารถให้ค าตอบได้         

โดยให้สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่อยู่ร่วมให้ข้อมูลพร้อมกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และรับทราบ         
ปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป (โปรดใช้ปากกาสีน้ าเงินกรอกข้อมูล) 

3.  หลังจากสัมภาษณ์ข้อมูลฯ ทุกข้อแล้ว  ให้หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ให้ข้อมูลและผู้จัดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อ
รับรอง ว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง  

4.  ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูล ช่วยกันสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน ว่าผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
เรื่องใดบ้าง ลงในหน้าแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน  แล้วมอบให้หัวหน้าครัวเรือนเพื่อรับทราบ            
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือนตนเอง และใช้ประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา      
ของสมาชิกในครัวเรือน ต่อไป  

5.  ใหผู้้ตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือช่ือรับรองว่าได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแล้วรวบรวมส่งให้ผู้บันทึก เพื่อท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล เป็นภาพรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป  

 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและผู้ให้ข้อมลู 

1.  ผู้จัดเก็บข้อมูล คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าอช./อช. ผู้น าชุมชน หัวหน้าคุ้ม อสม. หรืออาสาสมัครอื่นๆ  
(ควรคัดเลือกคนท่ีสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง มนุษย์สมัพันธ์ดี เป็นที่รู้จัก และคุ้นเคยของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เพราะจะช่วยท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลที่มคีุณภาพ) 

2.  ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน คูส่มรส หรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีสามารถให้ข้อมูลของครัวเรือน                   
ได้อย่างครบถ้วน 

 
พ้ืนที่การจัดเก็บข้อมลู และครัวเรือนเป้าหมาย 
            1.  จัดเก็บข้อมลูทุกครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่มีเลขท่ีบ้าน และไมม่ีเลขท่ีบ้าน (ต้องอาศัยอยู ่  

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบปีท่ีผ่านมา) หากอยู่มากกว่า 1 แห่งให้เลอืกที่ใดที่หนึ่ง 
2. จัดเก็บเฉพาะครัวเรือนท่ีมีคนไทยอาศัยอยู่ 

  

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
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การใช้แบบสอบถาม และการกรอกข้อมลู 
1. ใช้แบบสอบถาม จ านวน 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน (ครัวเรือน หมายถงึ ครอบครัวท่ีอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันและ  

กินอยู่ด้วยกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้ ในกรณีทีแ่ต่ละครอบครัวไมไ่ด้กินอยู่ใช้จ่ายร่วมกัน  
ให้แยกแบบสอบถามและให้ขีดเครื่องหมาย  ในช่องไม่มีบา้นเลขที่  และกรอกบ้านเลขท่ีเดิมในช่องบ้าน
ใกล้เคียง 

2. กรณีครัวเรือนไม่มีบ้านเลขท่ีให้ขีดเครื่องหมาย   ในช่องไม่มีบ้านเลขท่ี  และกรอกบ้านเลขท่ีใกล้เคียง 
3.   แบบสอบถามนี้ต้องใช้เก็บข้อมูลแต่ละปี รวม 5 คร้ัง คือ ปี พ.ศ.2560 - 2564  ฉะนั้นจึงควรเก็บรักษาไว้ให้ดี    

ในที่ปลอดภัย ไม่ให้ฉีกขาดสูญหาย โดยเฉพาะกรณีเกิดปัญหาน้ าท่วม และปลวกกัดกิน 
4.  การกรอกข้อมูล หน้า 1 – 5 ใหก้รอกข้อมูลเฉพาะปีท่ีจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น  
5.  ค าตอบของข้อมูล แต่ละข้อมีช่องให้กรอก 5 ช่อง ให้กรอกเฉพาะช่องปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น 
6.  การตอบข้อมูล ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน        หรือ      หรือ     ได้เลย 
7.  การตอบข้อมูลใน................ ให้เติมข้อมูลลงในช่องว่าง หรือ ถ้าไม่มีให้ใส่ 0 
8.  การกรอกข้อมูลในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 - 2564  ให้ใช้เครื่องหมาย ดังนี้ 
    ข้อที่ผ่านเกณฑ์ให้ขีดเครื่องหมาย    ข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ขีดเครื่องหมาย       

ข้อที่ไม่มีข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย - (พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ตัวชี้วัดในคู่มือ) 
9.  เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บแบบสอบถามนี้ไว้ในท่ีปลอดภัย         

เพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งใช้จัดเก็บข้อมูลในปีต่อไป 
 
 
 

จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้                                    
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยน าส่วนที่เพ่ิมมาแทรกไว้ในแบบสอบถาม ชุดนี้ 

ข้อความว่า “ในรอบปีที่ผ่านมา” ท่ีมีอยู่ในแบบสอบถามเล่มนี้ 
หมายถึง “การนับจากวันที่สอบถามข้อมูลย้อนหลังไป 12 เดือน” 
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การใช้แบบสอบถาม และการกรอกข้อมลู 
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ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
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อายุ 
 

อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา 
 

การศึกษา  
 

ศาสนา 
 

ความเกี่ยวข้อง   
กับหัวหน้า 
ครัวเรือน 
 

สถานะทางร่างกาย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิการ  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1 นายสมชาย  ทรพัย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 51 - ท านา ม.ต้น พุทธ หัวหน้าครัวเรอืน      

2 นางสมหมาย  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 50 - . ท านา ม.ต้น พุทธ ภรรยา      

3 นายสมเจต ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 25 - หัตถกรรม ม. ปลาย พุทธ ลูกชาย      

4 นางสาวสมศรี ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 16 - ก าลังศึกษา ม.ปลาย พุทธ ลูกสาว      

5 นางสมใจ  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 80 - - ประถม พุทธ มารดา      

6 นางสมหญิง  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 24 - หัตถกรรม ม. ปลาย พุทธ ลูกสะใภ ้      

7 ด.ช.สมควร ทรัพย์มี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 3 - ก าลังศึกษา อนุบาล พุทธ หลาน      

8 ด.ช.สมหวัง  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 1 11 - - พุทธ หลาน      

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12 นายโรเบริต เนเบิล คนต่างด้าว ชาย 28  รับจ้างทั่วไป ปริญญาตรี คริสต์       
 

ค า 
อธิบาย 

สมาชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถานะทางร่างกาย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่างด้าว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
ของคนต่างด้าว ในหน้า 6-29  

11 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมาชิก 

ค 

 

 
 
 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อายุ 
 

อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา 
 

การศึกษา  
 

ศาสนา 
 

ความเกี่ยวข้อง   
กับหัวหน้า 
ครัวเรือน 
 

สถานะทางร่างกาย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิการ  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1 นายสมชาย  ทรพัย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 51 - ท านา ม.ต้น พุทธ หัวหน้าครัวเรอืน      

2 นางสมหมาย  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 50 - . ท านา ม.ต้น พุทธ ภรรยา      

3 นายสมเจต ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 25 - หัตถกรรม ม. ปลาย พุทธ ลูกชาย      

4 นางสาวสมศรี ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 16 - ก าลังศึกษา ม.ปลาย พุทธ ลูกสาว      

5 นางสมใจ  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 80 - - ประถม พุทธ มารดา      

6 นางสมหญิง  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 24 - หัตถกรรม ม. ปลาย พุทธ ลูกสะใภ ้      

7 ด.ช.สมควร ทรัพย์มี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 3 - ก าลังศึกษา อนุบาล พุทธ หลาน      

8 ด.ช.สมหวัง  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 1 11 - - พุทธ หลาน      

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12 นายโรเบริต เนเบิล คนต่างด้าว ชาย 28  รับจ้างทั่วไป ปริญญาตรี คริสต์       
 

ค า 
อธิบาย 

สมาชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถานะทางร่างกาย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่างด้าว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
ของคนต่างด้าว ในหน้า 6-29  
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมาชิก 

ค 

 

 
 
 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อายุ 
 

อาชีพหลัก/
อยู่ระหว่าง
การศึกษา 
 

การศึกษา  
 

ศาสนา 
 

ความเกี่ยวข้อง   
กับหัวหน้า 
ครัวเรือน 
 

สถานะทางร่างกาย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิการ  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1 นายสมชาย  ทรพัย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 51 - ท านา ม.ต้น พุทธ หัวหน้าครัวเรอืน      

2 นางสมหมาย  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 50 - . ท านา ม.ต้น พุทธ ภรรยา      

3 นายสมเจต ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 25 - หัตถกรรม ม. ปลาย พุทธ ลูกชาย      

4 นางสาวสมศรี ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 16 - ก าลังศึกษา ม.ปลาย พุทธ ลูกสาว      

5 นางสมใจ  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 80 - - ประถม พุทธ มารดา      

6 นางสมหญิง  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  หญิง 24 - หัตถกรรม ม. ปลาย พุทธ ลูกสะใภ ้      

7 ด.ช.สมควร ทรัพย์มี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 3 - ก าลังศึกษา อนุบาล พุทธ หลาน      

8 ด.ช.สมหวัง  ทรัพย์ม ี       -                    - pace space spac -           -  ชาย 1 11 - - พุทธ หลาน      

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12 นายโรเบริต เนเบิล คนต่างด้าว ชาย 28  รับจ้างทั่วไป ปริญญาตรี คริสต์       
 

ค า 
อธิบาย 

สมาชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้าอายุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อายุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถานะทางร่างกาย คือ ปกติ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่างด้าว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
ของคนต่างด้าว ในหน้า 6-29  

11 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมาชิก 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมาชิก



1
11 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อำยุ 
 

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำ  
 

ศำสนำ 
 

ควำมเกี่ยวข้อง    
กับหัวหน้ำ 
ครัวเรือน 
 

สถำนะทำงร่ำงกำย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิกำร  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1        -                    - pace space spac -           -              

2        -                    - pace space spac -           -              

3        -                    - pace space spac -           -              

4        -                    - pace space spac -           -              

5        -                    - pace space spac -           -              

6        -                    - pace space spac -           -              

7        -                    - pace space spac -           -              

8        -                    - pace space spac -           -              

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12               
 

ค ำ 
อธิบำย 

สมำชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ  ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29 
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222 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อำยุ 
 

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำ  
 

ศำสนำ 
 

ควำมเกี่ยวข้อง    
กับหัวหน้ำ 
ครัวเรือน 
 

สถำนะทำงร่ำงกำย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิกำร  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1        -                    - pace space spac -           -              

2        -                    - pace space spac -           -              

3        -                    - pace space spac -           -              

4        -                    - pace space spac -           -              

5        -                    - pace space spac -           -              

6        -                    - pace space spac -           -              

7        -                    - pace space spac -           -              

8        -                    - pace space spac -           -              

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12               
 

ค ำ 
อธิบำย 

สมำชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ  ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29 

11 

ป ี2561 



3
33 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อำยุ 
 

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำ  
 

ศำสนำ 
 

ควำมเกี่ยวข้อง    
กับหัวหน้ำ 
ครัวเรือน 
 

สถำนะทำงร่ำงกำย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิกำร  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1        -                    - pace space spac -           -              

2        -                    - pace space spac -           -              

3        -                    - pace space spac -           -              

4        -                    - pace space spac -           -              

5        -                    - pace space spac -           -              

6        -                    - pace space spac -           -              

7        -                    - pace space spac -           -              

8        -                    - pace space spac -           -              

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12               
 

ค ำ 
อธิบำย 

สมำชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ  ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29 

11 

ป ี2562 



444 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อำยุ 
 

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำ  
 

ศำสนำ 
 

ควำมเกี่ยวข้อง    
กับหัวหน้ำ 
ครัวเรือน 
 

สถำนะทำงร่ำงกำย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิกำร  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1        -                    - pace space spac -           -              

2        -                    - pace space spac -           -              

3        -                    - pace space spac -           -              

4        -                    - pace space spac -           -              

5        -                    - pace space spac -           -              

6        -                    - pace space spac -           -              

7        -                    - pace space spac -           -              

8        -                    - pace space spac -           -              

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12               
 

ค ำ 
อธิบำย 

สมำชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ  ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29 

11 

ป ี2563 



5
55 
 

ตารางข้อมูลสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
 

เพศ 
 

อำยุ 
 

อำชีพหลัก/
อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำ  
 

ศำสนำ 
 

ควำมเกี่ยวข้อง    
กับหัวหน้ำ 
ครัวเรือน 
 

สถำนะทำงร่ำงกำย 
 

ช่วยเหลือ
ตนเอง 

 

ปี เดือน ปกต ิ ผู้พิกำร  ผู้ป่วย 
 เรื้อรัง ได้ ไม่ได้ 

1        -                    - pace space spac -           -              

2        -                    - pace space spac -           -              

3        -                    - pace space spac -           -              

4        -                    - pace space spac -           -              

5        -                    - pace space spac -           -              

6        -                    - pace space spac -           -              

7        -                    - pace space spac -           -              

8        -                    - pace space spac -           -              

9        -                    - pace space spac -           -              

10        -                    - pace space spac -           -              

11               

12               
 

ค ำ 
อธิบำย 

สมำชกิในครัวเรือนในปีปัจจุบนั หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจ าในครวัเรือนนี้ (คนที่ไมไ่ด้อยู่ประจ ำ แตไ่ป ๆ มำ ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต้องมีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน)   
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดยีวกัน กินอยู่ ใช้จ่ายร่วมกัน ครัวเรือนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายครอบครัวกไ็ด ้  
คนที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใส่เศษเดือน แต่ถ้ำอำยุไม่ถึง 2 ปี ให้ระบุเดือนด้วย เช่น อาย ุ1 ปี 11 เดือน หรือ 1 ปี 1 เดือน หรือ อาย ุ11 เดือน หรือ อาย ุ3 เดือน เป็นต้น  
และในกรณีที่อำยุไม่ถึง 1 เดือน เช่น อายุ 10 วัน ให้ระบุอายุเป็น 1 เดือน 
สถำนะทำงร่ำงกำย คือ ปกติ  ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ข้อมูลคนต่ำงด้ำว ในกรณีครัวเรือนคนไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมอาศัยอยู่ด้วย ให้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนต่างด้าวเฉพาะในหน้าตารางข้อมูลสมาชิกนี้เท่านั้น แต่ไม่ต้องส ำรวจข้อมูลคุณภำพชีวิต
ของคนต่ำงด้ำว ในหน้ำ 6-29 

11 

ป ี2564 
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66 
   

แบบสอบถามขอมลูความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน ป พ.ศ. 2560 - 2564  
 

หมวดที่ 1 สขุภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 
น้ําหนักแรกเกิดไมนอยกวา 2,500 กรัม ใหใชกับเด็กแรกเกิดทุกคน รวมทั้งเด็กฝาแฝด เนื่องจากอัตราการเกิดและมีชีวิตรอดจะสูงกวา และยังมผีลตอการพัฒนาทั้งทางรางกายและสมองของเด็กดวย 
1.1 ครัวเรือนนี ้มีเด็กอายไุมเกิน 1 ป หรือไม   มี.............คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 
 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

1.2 เด็กอายุไมเกิน 1 ป มีน้ําหนักแรกเกิด ไมนอยกวา 
2,500 กรัม ทุกคน หรือไม 

 ทุกคน 
 นอยกวา.............คน 

 ทุกคน 
 นอยกวา.............คน 

 ทุกคน 
 นอยกวา.............คน 

 ทุกคน 
 นอยกวา.............คน 

 ทุกคน 
 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 
 ไมม ี(ขามไปขอ 2.3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 2.3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 2.3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 2.3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 2.3) 

2.2 เด็กอายุนอยกวา 6 เดือน ไดกินนมแมอยางเดยีว       
ตั้งแตแรกเกดิเปนเวลาตดิตอกันจนถึงวันที่สํารวจ     
ทุกคน หรือไม 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน..............คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน..............คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน..............คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน..............คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน..............คน 

2.3 ครัวเรือนนี ้มีเด็กอายุตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป 
หรือไม 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 3) 

2.4 เด็กอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ไดกินนมแมอยางเดียว 
เปนระยะเวลา 6 เดือนแรกติดตอกัน ทุกคน หรือไม 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน................คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน................คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน................คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน................คน 

 ทุกคน 
 ไมไดกิน................คน 

 
 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค 
3.1 ครัวเรือนนี  มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี หรือไม ่  มี.............คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 4) 
 มี.............คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 4) 

 มี.............คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 4) 

 มี.............คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 4) 

 มี.............คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 4) 

3.2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ครบ
ตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ที่อยู่ด้ำนล่ำง) 
ทุกคน หรือไม่ 

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

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

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

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

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

3.3 ให้ระบุจ านวนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน ในตารางข้างล่างนี้   
ตัวอย่ำงเช่น ครัวเรือนที่มีเด็กอำยุ 1 ป ี2 คน และ ทั ง 2 คน ไม่เคยได้รับวัคซีนเลย กรณีนี ต้องกรอก "2" ทุกช่องตั งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี แต่ถ้ำหำกว่ำเด็กคนหนึ่งได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่เด็กอีกคนหนึ่งไม่ได้รับวัคซีนในช่วง 4 เดือนแรก 
กรณีนี ต้องกรอก "1" ทุกช่องตั งแต่แรกเกิดจนถึง 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 ครั งที่ 1 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั งที่ 1      
4 เดือน 

 
• ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี ครั งที่ 2 
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 1 ครั ง 

• กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั งที่ 2 
 

     

6 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี ครั งที่ 3 • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั งที่ 3      
9-12 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คำงทูม  ครั งที่ 1      

1 ปี • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื อตำย) ครั งที่ 1 และ 2 ห่ำงกัน 1 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี  
  (ชนิดเชื อเป็น) ครั งที่ 1  

     

1 ปี 6 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ครั งที่ 4                                                         • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั งที่ 4      

2 ปี 6 เดือน • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คำงทูม หัดเยอรมัน ครั งที่ 2   
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื อตำย) ครั งที่ 3 หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (ชนิดเชื อเป็น) ครั งที่ 2 

     

   4 ปี • ฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ครั งที่ 5                                                        • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั งที่ 5      

7 ปี 
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ครั งที่ 2 (ตรวจสอบประวัติและให้ในรำยที่ได้รับไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์)  
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก • กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ตรวจสอบประวัติและให้ในรำยที่ได้รับไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์)  
• ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนว่ำเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น) 

     

12 ปี • ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบำดทะยัก (ทุกคน)       
 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
ทุกคนในครัวเรือนไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่อง ดังตอไปนี้ 
1) ถากินอาหารบรรจุสําเร็จ ตองมีเครื่องหมาย อย. เชน 

เกลือเสริมไอโอดีน น้ําปลา น้ําสมสายชู อาหารกระปอง 
นม อาหารกลอง เปนตน 

 ใช      ไมใช 
 

 ใช      ไมใช 
 

 ใช      ไมใช 
 

 ใช      ไมใช 
 

 ใช      ไมใช 
 

2) ถากินเนื้อสัตวตองทําใหสุกดวยความรอน  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช 
3) ถากินผักตองเปนผักปลอดสารพิษหรือไดทําการแช  

ดวยน้ําผสมดางทับทิมหรือน้ํายาลางผักแลวลางดวย  
น้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง 

 ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช 

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 
2) ไมกินยาชุดที่ซื้อจากรานขายของชํา  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช 
3) ไมกินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไมไดปรับปรุงขึ้น

เฉพาะสําหรับตน (ยกเวนยาสามัญประจําบานแผนโบราณ) 
 ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช 

4) ไมกินผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อวดอางสรรพคุณเกินจริง  
โดยแสดงสรรพคุณเปนยาเพื่อบําบัด บรรเทา รักษาโรค 
ซึ่งไมตรงกับที่แสดงในฉลาก 

 ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช  ใช      ไมใช 

 
 
 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
ตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง การตรวจสุขภาพหลายอยางเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง  ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ การตรวจอุจจาระ 
การเอ็กซเรยปอด เปนตน ดังนี้ 

-  การตรวจสุขภาพหลายอยางเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ  
การตรวจอุจจาระ การเอ็กซเรยปอด เปนตน 

-  คนอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จึงควรจะมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6.1 จํานวนคนในครัวเ รือนที่มีประกันสุขภาพ/  สิทธิรักษาพยาบาล 

ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. ประกันสุขภาพเอกชน 
2. สิทธิขาราชการ 
3. สิทธิประกันสังคม 
4. สิทธิสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
5. อื่นๆ................................. 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

6.2 ในรอบปที่ผานมา จํานวนคนในครัวเรือนที่ใชบริการสถานพยาบาล 
ดังตอไปนี้ 
1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
2. โรงพยาบาลของรัฐ 
3. โรงพยาบาลเอกชน 
4. คลินิก 
5. อื่นๆ …………................... 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
ตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง การตรวจสุขภาพหลายอยางเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง  ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ การตรวจอุจจาระ 
การเอ็กซเรยปอด เปนตน ดังนี้ 

-  การตรวจสุขภาพหลายอยางเพื่อประเมินสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ  
การตรวจอุจจาระ การเอ็กซเรยปอด เปนตน 

-  คนอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จึงควรจะมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6.1 จํานวนคนในครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ/  สิทธิรักษาพยาบาล 

ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. ประกันสุขภาพเอกชน 
2. สิทธิขาราชการ 
3. สิทธิประกันสังคม 
4. สิทธิสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
5. อื่นๆ................................. 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

6.2 ในรอบปที่ผานมา จํานวนคนในครัวเรือนที่ใชบริการสถานพยาบาล 
ดังตอไปนี้ 
1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
2. โรงพยาบาลของรัฐ 
3. โรงพยาบาลเอกชน 
4. คลินิก 
5. อื่นๆ …………................... 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 

 
 

 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
 ................... คน 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

6.3 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป หรือไม   มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 7) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 7) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 7) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 7) 

 มี.............คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 7) 

6.4 ในรอบปที่ผานมา คนอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป     
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ทกุคน หรือไม 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
(ขามไปขอ 7) 

 ไมไดรับการตรวจ
.................................คน 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
(ขามไปขอ 7) 

 ไมไดรับการตรวจ
.................................คน 

 ไดรบัการตรวจทุกคน 
(ขามไปขอ 7) 

 ไมไดรับการตรวจ
.................................คน 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
(ขามไปขอ 7) 

 ไมไดรับการตรวจ
.................................คน 

 ไดรบัการตรวจทุกคน 
(ขามไปขอ 7) 

 ไมไดรับการตรวจ
.................................คน 

6.5 คนที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ตามขอ 6.4
ไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ทุกคน หรือไม 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
 ไมไดรับการตรวจ

.................................คน 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
 ไมไดรับการตรวจ

.................................คน 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
 ไมไดรับการตรวจ

.................................คน 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
 ไมไดรับการตรวจ

.................................คน 

 ไดรับการตรวจทุกคน 
 ไมไดรับการตรวจ

.................................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 ทุกคนในครัวเรือนนีไ้ด           
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
หรือ ไดออกแรง/ออกกําลังติดตอกันอยางนอย 10 นาที ขึ้นไป  
รวมกันทั้งวัน 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน หรือไม 

 ไดออกกําลังกาย 
     หรือไดออกแรง/ 
     ออกกําลังทุกคน 

 ไดออกกําลังกาย
..............................……คน 

 ไดออกแรง/ออกกําลัง
....................................คน 

 ไมไดออกกําลังกาย
หรือไมไดออกแรง/ไมได 
ออกกําลัง.....................คน 

 ไดออกกําลังกาย 
     หรือไดออกแรง/ 
     ออกกําลังทุกคน 

 ไดออกกําลังกาย
..............................……คน 

 ไดออกแรง/ออกกําลัง
....................................คน 

 ไมไดออกกําลังกาย
หรือไมไดออกแรง/ไมได 
ออกกําลัง.....................คน 

 ไดออกกําลังกาย 
     หรือไดออกแรง/ 
     ออกกําลังทุกคน 

 ไดออกกําลังกาย
..............................……คน 

 ไดออกแรง/ออกกําลัง
....................................คน 

 ไมไดออกกําลังกาย
หรือไมไดออกแรง/ไมได 
ออกกําลัง.....................คน 

 ไดออกกําลังกาย 
     หรือไดออกแรง/ 
     ออกกําลังทุกคน 

 ไดออกกําลังกาย
..............................……คน 

 ไดออกแรง/ออกกําลัง
....................................คน 

 ไมไดออกกําลังกาย
หรือไมไดออกแรง/ไมได 
ออกกําลัง.....................คน 

 ไดออกกําลังกาย 
     หรือไดออกแรง/ 
     ออกกําลังทุกคน 

 ไดออกกําลังกาย
..............................……คน 

 ไดออกแรง/ออกกําลัง
....................................คน 

 ไมไดออกกําลังกาย
หรือไมไดออกแรง/ไมได 
ออกกําลัง.....................คน 
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หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมสีภาพคงทนถาวร 
ความมั่นคงในที่อยูอาศัย หมายถึง สามารถอยูไดโดยไมตองกังวลวาจะมีปญหาเรื่องที่พักอาศัย เชน การไมอยูในที่สาธารณะหรือเขตปาสงวน ไมอยูในเขตที่ประสบภัยน้ําทวมอยางรายแรง ไมถูกไลที่ เปนตน 
สภาพคงทนถาวร หมายถึง บานมีโครงสรางบาน มีหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี และมีฝาครบทั้ง 4 ดาน มีประตูหนาตางที่อยูในสภาพดี แข็งแรง ไมชํารุด อยูคงทน สามารถอยูตอไปไดไมนอยกวา 5 ป 
1) ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในที่อยูอาศยั หรือไม  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี
2) ครัวเรือนมีบานที่มีสภาพคงทนถาวร หรือไม  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี  มี     ไมม ี
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 
น้าํสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค 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 
ครัวเรือนมีน้าํสะอาดสําหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน หรือไม  มีเพียงพอ 

 ไมเพียงพอ 
 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน  
น้ําใช หมายถึง น้ําที่ใชในครัวเรือน เชน อาบน้ํา ซักผา ทําความสะอาด เปนตน 
ครัวเรือนมีน้าํใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน (ประมาณ 2 ปบ) หรือไม  มีเพียงพอ 

 ไมเพียงพอ 
 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 

 มีเพียงพอ 
 ไมเพียงพอ 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
ครัวเรือนมีการจดับานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ หรือไม 
1) มีสภาพในบานสะอาด หองนอนลมพัดผานสะดวก ไมมีฝุนละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น ที่หลับนอน   

ขาวของเครื่องใชสะอาด มีการจัดเก็บเปนระเบียบ ไมรกรุงรัง  
 มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี

2) มีที่ประกอบอาหารสะอาดเปนระเบียบ มีตูกับขาวหรือฝาชี มีอุปกรณลางมือที่ใชงานไดดี (เชน สบูหรือ
น้ํายาลางจาน) และมีการกําจัดไขมันกอนลาง 

 มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี

3) มีที่เก็บน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปด  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี
4) มีการกําจัดสัตว แมลงที่เปนพาหะนําโรค ไดแก ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ ไมพบแหลงเพาะพันธุ 

และที่หลบซอนอาศัยภายในบานหรือบริเวณบาน 
 มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี

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 

 
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี

 
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี

 
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี

 
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี

 
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี
 มี   ไมม ี

6) มีรองระบายน้ําอยูในสภาพดี ไมมีแหลงน้ําขังในบาน และไมมีการปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะ     มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี
7) มีสวมใชที่มีสภาพแข็งแรงใชงานไดสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีการแตกราวที่หัวสวม พื้นที่  

ถังสวม และฝาปด และมีอุปกรณทําความสะอาด 
 มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี

8) มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เปนอันตรายออกจากเครื่องใชอื่นๆ โดยจัดใหเปนระเบียบและ   
วางใหพนมือเด็ก 

 มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี  มี   ไมม ี
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  
การถูกรบกวน  หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระทํา หรือสภาพสิง่แวดลอมที่มีตอคนในครัวเรือน โดยสิ่งที่เปนตนเหตรุบกวนจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
1)  เกิดขึ้นซ้ําๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีความตอเนื่องทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันรุงขึ้น) โดยเกิดขึ้นไมนอยกวา 3 ครั้งตอวัน หรือตอเนื่องนานกวา 1 สัปดาหขึ้นไป 
2)  เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยอยางเฉียบพลัน รวมทั้งกอใหเกิดความตื่นตระหนก ความเครียด วิตกกงัวล จนไมสามารถทํางานไดอยางปกติ 
ครัวเรือนนี้ถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง กลิ่น น้ําเสีย ขยะหรือของเสียอันตราย ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ หรือไม 
1) มีเสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนหางกัน 1 เมตร พูดคุยกันแลว   

คนฝายหนึ่งไมไดยินวาอีกฝายพูดอะไร หรือ ความรูสึกของบุคคล   
วามีเสียงดังเกิดขึ้นจากสภาพปกติของพื้นที่นั้นๆ 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน 
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน  
 ถูกรบกวน 

2) มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรูสึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือ
ภาชนะ สิ่งของตางๆ ในครัวเรือน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน 
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน  
 ถูกรบกวน 

3) มีฝุนละออง (1) ฝุนขนาดใหญ โดยการมองดวยตาเปลา (2) ฝุนขนาดเล็ก 
สังเกตจากการสะสมของฝุนบนพื้นผิวหนาของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใช
ภายในบาน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน 
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน  
 ถูกรบกวน 

4) มีกลิ่นเหม็นที่รูสึกไมสบาย (โดยสอบถามจากความรูสึกสัมผัสของบุคคล
ตั้งแต 3 คนขึ้นไป) เชน วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ทําใหเกิดความวิตกกังวล 
รูสึกอึดอัด เครียด เปนตน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน 
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน  
 ถูกรบกวน 

5) มีน้ําเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ  ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน 
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน  
 ถูกรบกวน 

6) มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระปองสเปรย ถานไฟฉาย ฯลฯ)
โดยการมองเห็นหรือสังเกต เชน ปริมาณขยะลนจากภาชนะรองรับขยะ 
กลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไมมีการแยกทิ้งอยางถูกตอง 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน   
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน 
 ถูกรบกวน 

 ไมถูกรบกวน  
 ถูกรบกวน 

7) หากครัว เร ือนมีป ญหาตามขอใดขอหนึ ่ง ใน 6 ขอย อ ยขางต น  
ใหระบุวาครัวเรือนตั้งอยูใกลแหลงใด  

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

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

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

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

 แหลงอุตสาหกรรม 
 แหลงเกษตรกรรม 
 อื่น....................... 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยั และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธ ี
การปองกันอุบัติภัยและภยัธรรมชาติอยางถูกวิธี ไดแก   1) การปฏบิัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่กําหนด เชน สวมหมวกกนัน็อก คาดเข็มขัดนริภัย 

                   2) มีการตรวจซอมแซมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานใหอยูในสภาพดี เชน สายไฟฟา ปลั๊ก หรือสวิตซไฟ พัดลม หมอหุงขาว 
                   3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ  เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมี การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล        
                      (การสวมแวนตา หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ) 
                   4) มีการเตรียมพรอมรับมือกับอุบัตภิัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี คือ การที่ประชาชนในชุมชน/หมูบานมีความตระหนัก มีความรู มีความเขาใจในการ

บริหารจัดการภัยพิบัต ิโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน รวมคดิ รวมทํา รวมวางแผน “การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเปนฐาน” 
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั แผนดินไหว ดินโคลนถลม เปนตน 
13.1 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาต ิ

อยางถูกวิธี หรือไม 
1) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ 
2) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อใชเครื่องใชไฟฟา 
3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบัตเิหตุจากการประกอบอาชีพ 

เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมี การใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภยัสวนบุคคล (การสวมแวนตา
หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ) 

4) มีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ  

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี
13.2 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม  ไมประสบภัย      

      (ขามไปขอ 13.3) 
 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 
13.2.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ดานใดบาง 

ระบุไดมากกวา 1 ดาน 
 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ..................... 

13.3 ในรอบปที่ผานมา มีคนในครัวเรือนที่ไดรับ ความเจ็บปวย 
จากการทํางาน จนเปนเหตุใหตองหยุดงาน หรือไม 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยั และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธ ี
การปองกันอุบัติภัยและภยัธรรมชาติอยางถูกวิธี ไดแก   1) การปฏบิัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่กําหนด เชน สวมหมวกกนัน็อก คาดเข็มขัดนริภัย 

                   2) มีการตรวจซอมแซมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานใหอยูในสภาพดี เชน สายไฟฟา ปลั๊ก หรือสวิตซไฟ พัดลม หมอหุงขาว 
                   3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ  เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมี การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล        
                      (การสวมแวนตา หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ) 
                   4) มีการเตรียมพรอมรับมือกับอุบัตภิัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี คือ การที่ประชาชนในชุมชน/หมูบานมีความตระหนัก มีความรู มีความเขาใจในการ

บริหารจัดการภัยพิบัต ิโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน รวมคดิ รวมทํา รวมวางแผน “การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเปนฐาน” 
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั แผนดินไหว ดินโคลนถลม เปนตน 
13.1 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาต ิ

อยางถูกวิธี หรือไม 
1) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ 
2) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อใชเครื่องใชไฟฟา 
3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบัตเิหตุจากการประกอบอาชีพ 

เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมี การใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภยัสวนบุคคล (การสวมแวนตา
หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ) 

4) มีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ  

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี

 
 

 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี
 มี           ไมม ี

 
 
 

 มี           ไมม ี
13.2 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม  ไมประสบภัย      

      (ขามไปขอ 13.3) 
 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 

 ไมประสบภัย      
      (ขามไปขอ 13.3) 

 ประสบภัย 
13.2.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ดานใดบาง 

ระบุไดมากกวา 1 ดาน 
 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ....................... 

 อุทกภัย 
 วาตภัย 
 อัคคีภัย 
 ดินโคลนถลม 
 แผนดินไหว 
 อื่นๆ..................... 

13.3 ในรอบปที่ผานมา มีคนในครัวเรือนที่ไดรับ ความเจ็บปวย 
จากการทํางาน จนเปนเหตุใหตองหยุดงาน หรือไม 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

 ไมม ี
 มี....................คน 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานั้น) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย หรือ พนจากสถานการณที่จะกอใหเกิดภยัอันตรายตอชีวิต (เชน การฆา ขมขืน กระทําอนาจาร กระทําชําเรา การบุกรุกที่อยูอาศัย เปนตน) 
และทรัพยสิน (การประทุษรายตอทรัพย เชน การลักทรัพย การวิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย และหลอกลวงใหเสียทรัพย เปนตน) 
1) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกฆาตาย หรือไม  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี
2) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกทํารายรางกาย กระทําอนาจาร  

ขมขืน กระทําชําเรา หรือไม 
 ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี

3) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษรายตอทรัพย       
(ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย หลอกลวงใหเสียทรัพย) 
หรือไม 

 ไมม ี       มี
มูลคาทรัพยสินที่เสียไป
..............................บาท 

 ไมม ี       มี
มูลคาทรัพยสินที่เสียไป
..............................บาท 

 ไมม ี       มี
มูลคาทรัพยสินที่เสียไป
..............................บาท 

 ไมม ี       มี
มูลคาทรัพยสินที่เสียไป
..............................บาท 

 ไมม ี       มี
มูลคาทรัพยสินที่เสียไป
..............................บาท 

4) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ ถูกบุกรุกที่อยูอาศัย หรือไม  ไมถูกบุกรุก 
 ถูกบุกรุก 

 ไมถูกบุกรุก 
 ถูกบุกรุก 

 ไมถูกบุกรุก 
 ถูกบุกรุก 

 ไมถูกบุกรุก 
 ถูกบุกรุก 

 ไมถูกบุกรุก 
 ถูกบุกรุก 

5) ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้ มีอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต
และทรัพยสิน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง หรือไม 

 ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี  ไมม ี       ม ี
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หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานั้น) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

15. เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 
15.1 ครัวเรือนนี้ มเีด็กอายุ 3 - 5 ป หรือไม  ม.ี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 16) 
 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16) 

15.2 เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับการบริการเลีย้งดูเตรียมความพรอม 
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เคลื่อนที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท 
โรงเรียนอนุบาล เปนตน หรือไดเขารวมกิจกรรมเกีย่วกับ
การเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียน ทุกคน 
หรือไม  

 ไดรับบริการทุกคน 
 ไมไดรับบริการ 

.............................. คน 

 ไดรับบริการทุกคน 
 ไมไดรับบริการ 

.............................. คน 

 ไดรับบริการทุกคน 
 ไมไดรับบริการ 

.............................. คน 

 ไดรับบริการทุกคน 
 ไมไดรับบริการ 

.............................. คน 

 ไดรับบริการทุกคน 
 ไมไดรับบริการ 

.............................. คน 

16. เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
การออกกลางคัน หมายถึง การทีน่ักเรียนถูกนําชื่อออกจากสถานศกึษาในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา โดยไมไดมสีาเหตุจากการยายสถานศึกษา 
16.1 ครัวเรือนนี้ มเีด็กอายุ 6 - 14 ป หรือไม  ม.ี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 17) 
 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 17) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 17) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 17) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 17) 

16.2 เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดเขาเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป) ทุกคน หรือไม 

 ไดเรยีนทุกคน 
 ไมไดเรยีน...........คน 

 ไดเรยีนทุกคน 
 ไมไดเรยีน...........คน 

 ไดเรยีนทุกคน 
 ไมไดเรยีน...........คน 

 ไดเรยีนทุกคน 
 ไมไดเรยีน...........คน 

 ไดเรยีนทุกคน 
 ไมไดเรยีน...........คน 

16.3 เด็กที่ไดเรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม  มี.......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16.5) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16.5) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16.5) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16.5) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 16.5) 
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

16.4 เด็กที่ออกกลำงคันไปท้ำอะไร  เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล)..........................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล)..........................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล)..........................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล)..........................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่...........คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล)..........................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

16.5 เด็กอำยุ 6 - 14 ปี มีควำมสนใจ 
ในกำรหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ เช่น  
กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูข่ำวสำร สำรคดี 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหำควำมรู้      
เป็นต้น โดยเฉลีย่กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

 .............ชั่วโมง/สัปดำห์  ............ชั่วโมง/สัปดำห ์  ............ชั่วโมง/สัปดำห ์  .............ชั่วโมง/สัปดำห์  .............ชั่วโมง/สัปดำห์ 

17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
เด็กจบชั น ม.3 หมำยถึง เด็กที่จบกำรศึกษำระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) ในสถำนศึกษำ 
กำรออกกลำงคัน หมำยถึง กำรทีน่ักเรียนถูกน้ำชื่อออกจำกสถำนศกึษำในขณะที่ยังไมส่้ำเร็จกำรศึกษำ โดยไม่ได้มสีำเหตุจำกกำรย้ำยสถำนศึกษำ 
17.1 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนนี  มีเดก็จบ

ชั น ม.3 หรือไม ่
 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

17.2 เด็กจบชั น ม.3 ไดเ้รียนต่อชั น ม.4    
หรือเทียบเท่ำ ทุกคน หรือไม ่

 ได้เรยีนทุกคน 
 ไม่ได้เรยีน...........คน 

 ได้เรยีนทุกคน 
 ไม่ได้เรยีน...........คน 

 ได้เรยีนทุกคน 
 ไม่ได้เรยีน...........คน 

 ได้เรยีนทุกคน 
 ไม่ได้เรยีน...........คน 

 ได้เรยีนทุกคน 
 ไม่ได้เรยีน...........คน 

17.3 เด็กที่ไดเ้รียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ 
มีกำรออกกลำงคัน หรือไม ่

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 17.5) 
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

17.4 เด็กที่ออกกลำงคัน ไปท้ำอะไร  เรียนต่อ กศน/   
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน      
(โฮมสคูล).............................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล)............................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
.......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
.......................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล).............................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล).............................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

 เรียนต่อ กศน/
กำรศึกษำผู้ใหญ่..............คน 

 ศึกษำเองที่บ้ำน     
(โฮมสคูล).............................คน 

 เรียนต่อตำ่งประเทศ
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อแต่ท้ำงำน
........................................คน 

 ไม่ได้เรยีนต่อและไม่ได้
ท้ำงำน..........................คน 

17.5 เด็กอำยุ 15 - 18 ปี มีควำมสนใจ 
ในกำรหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ เช่น  
กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูขำ่วสำร สำรคดี 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหำควำมรู้ เป็นต้น 
โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดำห ์

 ..............ชั่วโมง/สัปดำห์  ............ชั่วโมง/สัปดำห ์  .............ชั่วโมง/สัปดำห ์  ..............ชั่วโมง/สัปดำห์  .............ชั่วโมง/สัปดำห์ 

18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
18.1 ครัวเรือนนี  มีคนในครัวเรือนที่จบ

กำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้    
เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทยีบเท่ำ และ     
ยังไม่มีงำนท้ำ หรือไม ่

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 19) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 19) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 19) 

 ม.ี......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 19) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 19) 

18.2 คนในครัวเรือน ตำมข้อ 18.1 ไดร้บักำร
ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ ทุกคน หรือไม่ 

 ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพทุกคน 
     (ข้ำมไปข้อ 19) 

 ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพ...................คน 

 ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพทุกคน 
     (ข้ำมไปข้อ 19) 

 ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพ...................คน 

 ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพทุกคน 
     (ข้ำมไปข้อ 19) 

 ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพ...................คน 

 ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพทุกคน 
     (ข้ำมไปข้อ 19) 

 ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพ...................คน 

 ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพทุกคน 
     (ข้ำมไปข้อ 19) 

 ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม    
ด้ำนอำชีพ...................คน 

18.3 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำน
อำชีพ ตำมข้อ 18.2 แบ่งเป็น  

 ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี    
ที่ผ่ำนมำ...............คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ 
.............................คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี    
ที่ผ่ำนมำ...............คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ 
.............................คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี    
ที่ผ่ำนมำ...............คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ 
.............................คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี    
ที่ผ่ำนมำ...............คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ 
.............................คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปี    
ที่ผ่ำนมำ...............คน 

 ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ 
.............................คน 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

18.4 คนในครัวเรือนที่ไมไดรับการฝกอบรม 
ดานอาชีพ ตามขอ 18.2 มีความตองการ
ฝกอบรมดานอาชีพ กี่คน 

 ............................คน  ............................คน  ............................คน  ............................คน  ............................คน 
 
 

19. คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได  
อาน เขียนภาษาไทย เชน การอานฉลากยา สญัญากูยืมเงิน สญัญาซื้อขาย ปายจราจร ปายโฆษณา เปนตน 
คิดเลขอยางงาย เชน สามารถบวก ลบ จํานวนนับที่มีผลลัพธและตวัตั้งไมเกินแสน และสามารถคณู หาร เลขไมเกิน 2 หลักได เปนตน 
อาน เขียนภาษาอังกฤษ เชน การอาน การเขียน การสื่อความ ในระดับเบื้องตน เชน ประโยคสนทนาทักทาย การใชประโยคบอกเลา คาํถามในชีวิตประจําวันได 
19.1 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ป หรือไม  ม.ี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 20) 
 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 20) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 20) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 20) 

 ม.ี......................คน 
 ไมม ี(ขามไปขอ 20) 

19.2 คนอายุ 15 - 59 ป สามารถ อาน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได ทุกคน
หรือไม 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

19.3 คนอายุ 15 - 59 ป สามารถอาน เขียน
ภาษาอังกฤษได ทุกคนหรือไม 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 

 ไดทุกคน 
 ไมได...................คน 
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หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 
กำรประกอบอำชีพและมีรำยได้ หมำยถึง กำรท้ำงำนที่เป็นงำนประจ้ำ ทั งที่อยู่ในหรือนอกครัวเรือน โดยมีรำยได้ที่เกิดจำกกำรท้ำงำนดังกล่ำว ทั งในลักษณะรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยชิ นงำน หรือ     
งำนเหมำ เป็นต้น 
20.1 ครัวเรือนนี  มีคนอำยุ 15 - 59 ปี หรือไม ่ 

(ไม่นับรวมผู้ที่ก้ำลังศึกษำอย่ำงเดียว  โดยไม่ประกอบ
อำชีพ และคนพิกำรที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 21) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 21) 

 มี.......................คน 
 ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 21) 

 มี.......................คน 
 ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 21) 

20.2 คนอำยุ 15 - 59 ปี มีอำชีพและมีรำยได้ ทุกคน หรือไม่  ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 21) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี   
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้  
     ............................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 21) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี   
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้  
     ............................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 21) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี   
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้  
     ............................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 21) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี   
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้  
     ............................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 21) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี   
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้  
      ............................คน 

20.3 คนอำยุ 15 - 59 ปี ทีไ่ม่มีอำชีพ ตำมข้อ 20.2 มีควำม
สมัครใจที่จะประกอบอำชีพ กี่คน 
 

 .....................คน  .....................คน  .....................คน  .....................คน  .....................คน 

21. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 
21.1 ครัวเรือนนี  มีคนอำยุ 60 ปีขึ นไป หรือไม ่

(ไมน่ับรวมคนพิกำรที่ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้)  
 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 22) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 22) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 22) 

 มี.......................คน 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 22) 

 มี.......................คน 
 ไม่มี (ข้ำมไปข้อ 22) 

21.2 คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและมีรำยได้ ทุกคน หรือไม่  ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 22) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี    
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้    
     ...................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 22) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี    
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้    
     ...................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 22) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี    
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้    
     ...................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 22) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี    
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้    
     ...................คน 

 ทุกคน  
     (ข้ำมไปข้อ 22) 

 ไม่มีอำชีพและไม่มี    
     รำยได้..................คน 

 ไม่มีอำชีพแต่มีรำยได้    
     ...................คน 

21.3 คนอำยุ 60 ปีขึ นไป ทีไ่ม่มีอำชีพ ตำมข้อ 21.2 มีควำม
สมัครใจที่จะประกอบอำชีพ กี่คน 
 

 .....................คน  .....................คน  .....................คน  .....................คน  .....................คน 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป 
การสอบถามรายไดขอนี้ไมไดนําไปใชเกี่ยวกับเรื่องภาษีแตอยางใด แตจะนําไปใชเพื่อวางแผนแกไขปญหาในเรื่องการประกอบอาชีพและการมีงานทําของประชาชนเทานัน้ 
วิธีคิดรายได ใหคิดจากรายไดทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน โดยแยกเปนรายไดจากอาชีพหลัก รายไดจากอาชีพรอง/อาชีพเสริม รายไดอื่นๆ และรายไดที่เกิดจากการทํา/การปลูก การเลีย้งและการหาไวกินเอง
แลวคิดคํานวณเปนจาํนวนเงิน (ไมนับรวมเงินกู) 
22.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้มรีายไดจากขอใดขอหนึ่ง 

หรือหลายขอดังตอไปนี้ หรือไม 
     

1) รายไดจากอาชีพหลักของทุกคนในครัวเรือน ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ.......................บาท 
2) รายไดจากอาชีพรอง/อาชีพเสริมของทุกคนใน
ครัวเรือน 

ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ........................บาท ปละ.......................บาท 

3) รายไดอื่น ๆ ของทุกคนในครัวเรือน (เชน ลูกหลาน
สงเงินให คาเชา ดอกเบี้ยเงินฝาก บํานาญ/เบี้ยยังชีพ 
เงินปนผลหุน/สหกรณ ฯลฯ 

ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

4) รายไดที่เกิดจากการทํา/การปลูก การเลี้ยงสัตวและ
การหาไวกินเอง  แลวคิดคํานวณเปนจํานวนเงินทั้งหมด 

ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

5) รวมรายไดทั้งหมดของครัวเรือน 
(รายไดจากขอ 1)+2)+3)+4))  

ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท ปละ.........................บาท 

รายไดเฉลี่ย = 
รายไดทั้งหมดของครัวเรือน

จํานวนคนทั้งหมดของครัวเรือน
  

 

ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยคนละ 

.................................บาท 

...................................คน 

......................บาทตอป 

.................................บาท 

...................................คน 

......................บาทตอป 

.................................บาท 

...................................คน 

......................บาทตอป 

.................................บาท 

...................................คน 

......................บาทตอป 

.................................บาท 

...................................คน 

......................บาทตอป 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

22.2 รายจายของครัวเรือน 
ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนมรีายจายในแตละดาน 
ดังตอไปนี ้

     

1) รายจายที่เปนตนทุนการผลิต คาพันธุพืช/สัตว 
คาปุย/ยาฆาแมลง คาจาง/แรงงาน คาเชาที่ดิน         
คาเครื่องจักร คาน้าํมัน ฯลฯ 

ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

2) รายจายในการอุปโภคบริโภคที่จําเปน ไดแก 
คาอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย คายา/รักษาพยาบาล 
คาใชจายดานการศึกษา คาเดินทาง คาน้ํา คาไฟ 
และคาใชจายสวนบุคคล (สบู ยาสฟีน ฯลฯ)  

ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

3) รายจายในการอุปโภคบริโภคที่ไมจําเปน ไดแก 
คาบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหลา ยาดอง 
น้ําอัดลม ขนมกินเลน และสินคาฟุมเฟอย ฯลฯ 

ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

4) รายจายในการชําระหนี้สิน (การชําระดอกเบี้ย
รวมถึงการชําระเงินตนในรอบปที่ผานมา) 

ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

5) รวมรายจายทั้งหมดของครัวเรือน 
(รายจายจากขอ 1)+2)+3)+4)) 

ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ..........................บาท ปละ.......................บาท ปละ.......................บาท 

22.3 การเขาถึงแหลงเงินทุน  คือ สามารถขอกูเงินและไดรับเงินทุนในแหลงเงินทุนตาง ๆ ตอไปนี้ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารอิสลาม ธนาคาร SME ธนาคารพาณิชยอื่นๆ สถาบันการเงิน ที่ใหการสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม รานคา พอคา แมคา นายทุน เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เปนตน 
 *ขอนี้ใหครัวเรือนตอบเฉพาะแหลงเงินทุนที่ขอกูตามขอ 22.3.1  1) -9) แลวจึงตอบในขอ 22.3.2 วาครัวเรือนไดรับเงินกูเพียงพอหรือไม หากครัวเรือนไมไดขอกูเงินจากแหลงใดๆ ไมตองตอบขอนี้ 

22.3.1 ครัวเรือนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดังตอไปนี้ หรือไม  (กรณีไมกูเงินขามไป ขอ 22.4) 
 1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลติ  เขาถึง        เขาไมถึง  เขาถึง        เขาไมถึง  เขาถึง        เขาไมถึง  เขาถึง       เขาไมถึง  เขาถึง       เขาไมถึง 

2) สหกรณ  เขาถึง        เขาไมถึง  เขาถึง        เขาไมถึง  เขาถึง        เขาไมถึง  เขาถึง       เขาไมถึง  เขาถึง       เขาไมถึง 
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  เขาถึง   เขาไมถึง  เขาถึง   เขาไมถึง  เขาถึง   เขาไมถึง  เขาถึง  เขาไมถึง  เขาถึง  เขาไมถึง 
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

22.2 รายจ่ายของครัวเรอืน 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนมีรำยจ่ำยในแต่ละด้ำน 
ดังต่อไปนี  

     

1) รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่ำพันธุ์พืช/
สัตว์ ค่ำปุ๋ย/ยำฆ่ำแมลง ค่ำจ้ำง/แรงงำน ค่ำเช่ำที่ดิน          
ค่ำเครื่องจักร ค่ำน ้ำมัน ฯลฯ 

ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ.......................บำท ปีละ.......................บำท 

2) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ได้แก่ 
ค่ำอำหำร เสื อผ้ำ ที่อยู่อำศัย ค่ำยำ/รักษำพยำบำล 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ ค่ำเดินทำง ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ 
และค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล (สบู่ ยำสีฟัน ฯลฯ)  

ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ.......................บำท ปีละ.......................บำท 

3) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีไ่ม่จ าเป็น ได้แก่ 
ค่ำบันเทิง หวย กำรพนัน บุหรี่ เหล้ำ ยำดอง 
น ้ำอัดลม ขนมกินเล่น และสินค้ำฟุ่มเฟือย ฯลฯ 

ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ.......................บำท ปีละ.......................บำท 

4) รายจ่ายในการช าระหนี้สิน (กำรช้ำระดอกเบี ย
รวมถึงกำรช้ำระเงินต้นในรอบปีที่ผ่ำนมำ) 

ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ.......................บำท ปีละ.......................บำท 

5) รวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรอืน 
(รำยจ่ำยจำกข้อ 1)+2)+3)+4)) 

ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ..........................บำท ปีละ.......................บำท ปีละ.......................บำท 

22.3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  คือ สำมำรถขอกู้เงินและได้รับเงินทุนในแหล่งเงินทุนต่ำง ๆ ต่อไปนี  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต สหกรณ์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย 
ธนำคำรอิสลำม ธนำคำร SME ธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ สถำบันกำรเงิน ที่ให้กำรสนับสนุนสินเชื่อภำคอุตสำหกรรม ร้ำนค้ำ พ่อค้ำ แม่ค้ำ นำยทุน เงินทุนหมุนเวียนจำกทำงรำชกำร เป็นต้น 
 * ข้อนี ให้ครัวเรือนตอบเฉพำะแหล่งเงินทุนที่ขอกู้ตำมข้อ 22.3.1  1) -9) แล้วจึงตอบในข้อ 22.3.2 ว่ำครัวเรือนได้รับเงินกู้เพียงพอหรือไม่ หำกครัวเรือนไม่ได้ขอกู้เงินจำกแหล่งใดๆ ไม่ต้องตอบข้อนี  

22.3.1 ครัวเรือนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี  หรือไม ่ ตอบเฉพำะข้อที่กู้เงินเท่ำนั น (กรณีที่ไม่ได้กู้เงินข้อใดเลยให้ข้ำมไปข้อ 22.4) 
 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่

ถึง 
 เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่

ถึง 
 เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง 

2) สหกรณ ์  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่
ถึง 

 เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่
ถึง 

 เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง 

3) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ ์  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง  เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง  เข้ำไม่ถึง 
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 4) ธนำคำรออมสิน/ธนำคำรกรุงไทย/ธนำคำร
อิสลำม/ธนำคำร SME 

 เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง 

5) ธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง 
6) สถำบันกำรเงินที่ให้กำรสนับสนนุสินเชื่อ
ภำคอุตสำหกรรม 

 เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง  เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง  เข้ำไม่ถึง 

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

 เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง        เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง       เข้ำไม่ถึง 

9) อื่นๆ ระบุ...................................................  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง   เข้ำไม่ถึง  เข้ำถึง  เข้ำไม่ถึง  เข้ำถงึ  เข้ำไม่ถึง 

22.3.2 ครัวเรือนได้รับเงินกู้อย่ำงเพียงพอ หรือไม ่        เพียงพอ       
       ไม่เพียงพอ 

       เพียงพอ       
       ไม่เพียงพอ 

       เพียงพอ       
       ไม่เพียงพอ 

       เพียงพอ       
       ไม่เพียงพอ 

       เพียงพอ       
       ไม่เพียงพอ 

22.4 หนี้สินของครัวเรือน   
หนี นอกระบบ หมำยถึง หนี ที่กู้ยืมจำกบุคคลและสถำบันต่ำงๆ ที่ไม่ใช่ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น นำยทุน พ่อค้ำ หรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี ยสูงกว่ำที่กฎหมำยก้ำหนด 
1) ครัวเรือนนี  มีหนี ผ่ำนสถำบันกำรเงิน  ไม่มี  

 มี.......................คน 
...............................บำท 

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

...............................บำท 

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

...............................บำท 

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

...............................บำท 

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

...............................บำท 
2) ครัวเรือนนี  มีหนี นอกระบบ  ไม่มี  

 มี.......................คน 
...............................บำท 

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

...............................บำท 

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

...............................บำท 

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

...............................บำท 

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

...............................บำท 
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน   
กำรเก็บออมเงิน หมำยถึง กำรน้ำรำยได้ที่เหลือจำกกำรใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภค หรือกำรกันรำยได้ส่วนหนึ่งมำเก็บไว้เพื่อใช้จ่ำยในยำมเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ น หรือเมื่อแก่ชรำ หรือเพื่อใช้จ่ำย        
ในกิจกรรมอื่นใดที่สมควร ทั งในรูปแบบที่เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินต่ำงๆ เช่น เงินสดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกสหกรณ์ เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลติ เงินฝำกกลุ่มสัจจะ เงินฝำกกองทุน
หมู่บ้ำน เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ กำรท้ำประกันชีวิต กำรซื อพันธบัตร กำรซื อทองค้ำ กำรซื อบ้ำนหรือที่ดิน เป็นต้น 

23.1 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน   
ในรูปแบบใดบ้ำง  
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 เงินสด 
 เงินฝำกธนำคำร 
 เงินฝำกสหกรณ ์
 เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ 
 ท้ำประกันชีวิต 
 ซื อพันธบัตร 
 ซื อทองค้ำ 
 ซื อบ้ำนหรือที่ดิน 
 อื่นๆ........................ 
 ไม่มีกำรออมเงิน 

     (ข้ำมไปข้อ 24) 

 เงินสด 
 เงินฝำกธนำคำร 
 เงินฝำกสหกรณ ์
 เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ 
 ท้ำประกันชีวิต 
 ซื อพันธบัตร 
 ซื อทองค้ำ 
 ซื อบ้ำนหรือที่ดิน 
 อื่นๆ........................ 
 ไม่มีกำรออมเงิน 

     (ข้ำมไปข้อ 24) 

 เงินสด 
 เงินฝำกธนำคำร 
 เงินฝำกสหกรณ ์
 เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ 
 ท้ำประกันชีวิต 
 ซื อพันธบัตร 
 ซื อทองค้ำ 
 ซื อบ้ำนหรือที่ดิน 
 อื่นๆ........................ 
 ไม่มีกำรออมเงิน 

     (ข้ำมไปข้อ 24) 

 เงินสด 
 เงินฝำกธนำคำร 
 เงินฝำกสหกรณ ์
 เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ 
 ท้ำประกันชีวิต 
 ซื อพันธบัตร 
 ซื อทองค้ำ 
 ซื อบ้ำนหรือที่ดิน 
 อื่นๆ........................ 
 ไม่มีกำรออมเงิน 

     (ข้ำมไปข้อ 24) 

 เงินสด 
 เงินฝำกธนำคำร 
 เงินฝำกสหกรณ ์
 เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 เงินฝำกกองทุนต่ำงๆ 
 ท้ำประกันชีวิต 
 ซื อพันธบัตร 
 ซื อทองค้ำ 
 ซื อบ้ำนหรือที่ดิน 
 อื่นๆ........................ 
 ไม่มีกำรออมเงิน 

     (ข้ำมไปข้อ 24) 
23.2 ในรอบปีที่ผ่ ำนมำ ครัวเรือน     

มีกำรเก็บออมเงิน ตำมข้อ 23.1  
ปีละกี่บำท  

 …………....................บำท  …………....................บำท  …………....................บำท  …………....................บำท  …………....................บำท 
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หมวดที่ 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/คําถาม 
คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา 
ไมดืม่สรุา หมายถึง ไมมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู เชน สุรา เบียร ไวน ยาดอง กระแช สาโท หรือไมมีการดืม่เครื่องดืม่ทีผ่ลิตจากผัก/ผลไม เชน มันฝรั่ง ขาว น้ําองุน โดยนําวัตถุดิบดังกลาวมาหมัก
และเติมยสีตลงไป  
โทษของการดื่มสรุา  ทําใหคนติดสุราอาจเสียชีวิตดวยโรคหัวใจวาย มะเร็งกระเพาะอาหาร ตับแข็งและเสนเลือดในสมองแตก คนเมาทีข่ับรถจะขาดการควบคุมสตสิัมปชญัญะ ทําใหเกดิอุบัติเหตุ หญิงมีครรภ   
อาจแทงลูก หรือเด็กที่คลอดออกมาจะมรีางกายสติปญญาที่บกพรอง รวมทั้งการดื่มสรุาทําใหเกิดปญหาตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ทกุคนในครัวเรือนนี้ ดื่มสุรา หรือไม   ไมดื่มสุราทุกคน 

 ดื่มสุรา 
- ต่ํากวา 15 ป.............คน 
- 15-19 ป ..................คน 
- 20 ปขึ้นไป ...............คน 

 หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา 
รายไดหลักใหกับครัวเรือน 
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ 
 ………...................…….ครั้ง    

 ไมดื่มสุราทุกคน 
 ดื่มสุรา 

- ต่ํากวา 15 ป.............คน 
- 15-19 ป ..................คน 
- 20 ปขึ้นไป ...............คน 

 หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา 
รายไดหลักใหกับครัวเรือน 
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ 
 ………...................…….ครั้ง    

 ไมดื่มสุราทุกคน 
 ดื่มสุรา 

- ต่ํากวา 15 ป.............คน 
- 15-19 ป ..................คน 
- 20 ปขึ้นไป ...............คน 

 หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา 
รายไดหลักใหกับครัวเรือน 
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ 
 ………...................…….ครั้ง    

 ไมดื่มสุราทุกคน 
 ดื่มสุรา 

- ต่ํากวา 15 ป.............คน 
- 15-19 ป ..................คน 
- 20 ปขึ้นไป ...............คน 

 หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา 
รายไดหลักใหกับครัวเรือน 
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ 
 ………...................…….ครั้ง    

 ไมดื่มสุราทุกคน 
 ดื่มสุรา 

- ต่ํากวา 15 ป.............คน 
- 15-19 ป ..................คน 
- 20 ปขึ้นไป ...............คน 

 หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หา 
รายไดหลักใหกับครัวเรือน 
ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ 
 ………...................…….ครั้ง    

 
  

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
โทษของกำรสูบบุหรี่  ท้ำให้เสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ ฟันเหลือง ตำแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัวและกลิ่นปำกรุนแรง ส่งผลร้ำยต่อคนรอบขำ้ง เป็นมะเร็งช่องปำกรวมถึงฟันและลิ น เป็นมะเร็งหลอดลมและหลอดอำหำร 
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด มโีอกำสเป็นโรคมำกกว่ำผู้ที่ไม่สูบถึง 20 เท่ำ ถุงลมโป่งพองจนไม่สำมำรถหดตัวกลับได้ มผีลท้ำใหห้ำยใจตดิขัด หอบ จนถึงตำยได้ เป็นโรคกระเพำะอำหำรเป็นแผล โรคตับแขง็      
โรคปริทันต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคควำมดันโลหิตสูง ประสำทในกำรรับรสแยล่ง และมีอำกำรไอเรื อรังมีเสมหะมำก บำงครั งไอถี่มำกจนไมส่ำมำรถนอนหลับได้  
                               นอกจำกนี ยังท้ำให้บุคคลข้ำงเคียงได้รับอันตรำยด้วย เช่น เด็กป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหดื หชูั นนอกอักเสบ หญิงมีครรภ์ มโีอกำสแท้ง คลอดก่อนก้ำหนด ตกเลือด
ระหว่ำงคลอดและหลังคลอดมำกเป็น 2 เท่ำของหญิงตั งครรภ์ทั่วไป เด็กที่คลอดออกมำอำจจะมีน ้ำหนกัและควำมยำวน้อยกว่ำปกติและพัฒนำกำรทำงด้ำนสมองช้ำกว่ำปกติ 
ทุกคนในครัวเรือนนี  สูบบุหรี่ หรือไม่ (ยำสูบ ยำเส้น 
หรือยำมวน) 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ทีห่ำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ คนในครัวเรือนที่อำยุตั งแต่ 6 ปี    
ขึ นไปทกุคน ได้ปฏิบัติกจิกรรมทำงศำสนำอย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง  
หรือหลำยอย่ำง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง หรือไม่ 
(เช่น กำรร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ ท้ำบุญ ตักบำตร    
ท้ำภำวนำ/สมำธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือ  
กำรท้ำละหมำด และกำรเข้ำโบสถ์คริสต์ เป็นต้น) 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ  ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ  ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ  ...............คน 

27. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
27.1 ครัวเรือนนี  มผีู้สูงอำยุ หรือไม่  

(อำยุ 60 ปีขึ นไป) 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 
28) 

 ม.ี.....................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 มี......................คน 

27.2 ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ในชีวิต        
ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสื อผ้ำ
เครื่องนุ่งห่ม และไดร้ับกำรดูแลเมือ่ยำมเจ็บไข้   
ได้ป่วย กำรดูแลเอำใจใส่ด้ำนสภำพจิตใจจำก    
คนในครอบครัว หมู่บ้ำนหรือชุมชน         
รวมทั งไดร้ับสวสัดิกำรชุมชนหรือเบี ยยังชีพ 
จำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือไม่ 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
โทษของกำรสูบบุหรี่  ท้ำให้เสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ ฟันเหลือง ตำแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัวและกลิ่นปำกรุนแรง ส่งผลร้ำยต่อคนรอบขำ้ง เป็นมะเร็งช่องปำกรวมถึงฟันและลิ น เป็นมะเร็งหลอดลมและหลอดอำหำร 
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด มโีอกำสเป็นโรคมำกกว่ำผู้ที่ไม่สูบถึง 20 เท่ำ ถุงลมโป่งพองจนไม่สำมำรถหดตัวกลับได้ มผีลท้ำใหห้ำยใจตดิขัด หอบ จนถึงตำยได้ เป็นโรคกระเพำะอำหำรเป็นแผล โรคตับแขง็      
โรคปริทันต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคควำมดันโลหิตสูง ประสำทในกำรรับรสแยล่ง และมีอำกำรไอเรื อรังมีเสมหะมำก บำงครั งไอถี่มำกจนไมส่ำมำรถนอนหลับได้  
                               นอกจำกนี ยังท้ำให้บุคคลข้ำงเคียงได้รับอันตรำยด้วย เช่น เด็กป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหดื หชูั นนอกอักเสบ หญิงมีครรภ์ มโีอกำสแท้ง คลอดก่อนก้ำหนด ตกเลือด
ระหว่ำงคลอดและหลังคลอดมำกเป็น 2 เท่ำของหญิงตั งครรภ์ทั่วไป เด็กที่คลอดออกมำอำจจะมีน ้ำหนกัและควำมยำวน้อยกว่ำปกติและพัฒนำกำรทำงด้ำนสมองช้ำกว่ำปกติ 
ทุกคนในครัวเรือนนี  สูบบุหรี่ หรือไม่ (ยำสูบ ยำเส้น 
หรือยำมวน) 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ทีห่ำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 

 ไม่สูบบหุรี่ทุกคน 
 สูบบุหรี่...................คน 
 ผู้ที่สูบบุหรีเ่ป็นผู้ที่หำ

รำยได้หลักให้กับครัวเรือน 
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ คนในครัวเรือนที่อำยุตั งแต่ 6 ปี    
ขึ นไปทกุคน ได้ปฏิบัติกจิกรรมทำงศำสนำอย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง  
หรือหลำยอย่ำง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง หรือไม่ 
(เช่น กำรร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ ท้ำบุญ ตักบำตร    
ท้ำภำวนำ/สมำธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือ  
กำรท้ำละหมำด และกำรเข้ำโบสถ์คริสต์ เป็นต้น) 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ  ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ  ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ ...............คน 

 ปฏิบัติทุกคน 
 ไม่ปฏิบตัิ  ...............คน 

27. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
27.1 ครัวเรือนนี  มผีู้สูงอำยุ หรือไม่  

(อำยุ 60 ปีขึ นไป) 
 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 ม.ี.....................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 ม.ี.....................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 
28) 

 ม.ี.....................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 28) 
 ม.ี.....................คน 

27.2 ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ในชีวิต        
ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสื อผ้ำ
เครื่องนุ่งห่ม และไดร้ับกำรดูแลเมือ่ยำมเจ็บไข้   
ได้ป่วย กำรดูแลเอำใจใส่ด้ำนสภำพจิตใจจำก    
คนในครอบครัว หมู่บ้ำนหรือชุมชน         
รวมทั งไดร้ับสวสัดิกำรชุมชนหรือเบี ยยังชีพ 
จำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือไม่ 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

28. ผูพิการไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ตามพรบ. สงเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดประกาศ เรือ่ง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ ไว 6 ประเภท ดังนี ้

1. ความพิการทางการเห็น ไดแก ตาบอด ตาเห็นเลือนลาง 
2. ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ความหมาย ไดแก หูหนวก หูตึง พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ 
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย  ไดแก การมีความบกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกาย หรือการมีความบกพรองหรือการสูญเสีย

ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัมพาต หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง  
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
5. ความพิการทางสติปญญา 
6. ความพิการทางการเรียนรู 

28.1 ครัวเรือนนี้ มผีูพิการ หรือไม  
 

 ไมม ี(ขามไปขอ 29) 
 มี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 29) 
 มี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 29) 
 มี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 29) 
 มี......................คน 

 ไมม ี(ขามไปขอ 29) 
 มี......................คน 

28.2 ผูพิการตามขอ 28.1 มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
หรือไม 

 มีทุกคน 
 ไมมี......................คน 

 มีทุกคน 
 ไมมี......................คน 

 มีทุกคน 
 ไมมี......................คน 

 มีทุกคน 
 ไมมี......................คน 

 มีทุกคน 
 ไมมี......................คน 

28.3 ผูพิการไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความ
เปนอยู ดานอาหารการกิน เสื้อผาเครื่องนุงหม 
และไดรับการดูแลเมื่อยามเจบ็ไขไดปวย     
การดูแลเอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนใน
ครอบครัว หมูบานหรือชุมชน รวมทั้งไดรับ
สวัสดิการชุมชนหรือเบีย้ยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือไม 

 ไดรับทุกคน 
 ไมไดรับ..............คน 

 ไดรับทุกคน 
 ไมไดรับ..............คน 

 ไดรับทุกคน 
 ไมไดรับ..............คน 

 ไดรับทุกคน 
 ไมไดรับ..............คน 

 ไดรับทุกคน 
 ไมไดรับ..............คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/ค าถาม ค าตอบ  (กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านัน้) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 
โรคเรื อรัง หมำยถึง โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอำกำร หรือต้องรักษำติดต่อกันนำน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต ได้แก่ โรคไม่ติดเชื อเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง อัมพำต โรคหัวใจ    
โรคหืด หลอดลมอักเสบเรื อรัง ถุงลมโป่งพอง ตับแข็ง มะเร็ง เป็นตน้ 
29.1 ครัวเรือนนี  มผีู้ป่วยโรคเรื อรัง หรือไม ่  ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 30) 

 มี......................คน 
 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 30) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 30) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 30) 
 มี......................คน 

 ไม่ม ี(ข้ำมไปข้อ 30) 
 มี......................คน 

29.2 ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ในชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสื อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม 
และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้ป่วย กำรดูแล
เอำใจใส่ด้ำนสภำพจิตใจ จำกคนในครอบครัว 
หมู่บ้ำนหรือชุมชน รวมทั งได้รับสวัสดิกำรชุมชน 
หรือควำมช่วยจำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือไม่ 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 ได้รับทุกคน 
 ไม่ได้รับ..............คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด/คําถาม คําตอบ  (กรอกเฉพาะปที่จัดเก็บขอมูลเทานัน้) 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชมุชนหรือทองถิ่น 
การมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น สามารถกระทําไดโดยการแสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาค/สมทบเงิน และการบริจาคสมทบวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน 
ในรอบปที่ผานมา คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น หรือไม 

 มีสวนรวม 
 ไมมสีวนรวม 

 มีสวนรวม 
 ไมมสีวนรวม 

 มีสวนรวม 
 ไมมสีวนรวม 

 มีสวนรวม 
 ไมมสีวนรวม 

 มีสวนรวม 
 ไมมสีวนรวม 

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
กิจกรรมรวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ 
อยางนอยเดือนละ 4 ครั้ง 

2) สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันและไม
มีการทะเลาะเบาะแวงรุนแรง 

3) สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปญหาจะปรึกษาหารือ
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 มี          ไมม ี

 
 

 มี          ไมม ี
 

 มี          ไมม ี
 

 
 มี          ไมม ี

 
 

 มี          ไมม ี
 

 มี          ไมม ี
 

 
 มี          ไมม ี

 
 

 มี          ไมม ี
 

 มี          ไมม ี
 

 
 มี          ไมม ี

 
 

 มี          ไมม ี
 

 มี          ไมม ี
 

 
 มี          ไมม ี

 
 

 มี          ไมม ี
 

 มี          ไมม ี
 

31.2 กรณีอยูคนเดียว 
1) หากมีบิดา มารดา ลูกหลาน และญาติพี่นอง ตองมี  
     การเดินทางเยี่ยมเยือน ระหวางกัน อยางนอยปละ   
     1 ครั้ง 

 
 ไปเยี่ยมเยือน         
 ไมไปเยี่ยมเยือน 

 

 
 ไปเยี่ยมเยือน         
 ไมไปเยี่ยมเยือน 

 

 
 ไปเยี่ยมเยือน         
 ไมไปเยี่ยมเยือน 

 

 
 ไปเยี่ยมเยือน         
 ไมไปเยี่ยมเยือน 

 

 
 ไปเยี่ยมเยือน         
 ไมไปเยี่ยมเยือน 

 
2) หากไมมีบิดามารดา ลูกหลาน และญาติพี่นอง  

ถาสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขก็ถือวาเปน
ครอบครัวอบอุน 

 มีความสุข        
 ไมมีความสุข     

 มีความสุข        
 ไมมีความสุข     

 มีความสุข        
 ไมมีความสุข     

 มีความสุข        
 ไมมีความสุข     

 มีความสุข        
 ไมมีความสุข     

  

แบบสอบถามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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ลงชื่อผูใหขอมลู ผูจดัเก็บขอมูล และผูตรวจสอบ/ตรวจทานขอมลู 
 

 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลงชื่อหัวหนาครัวเรือน/ผูใหขอมูล 

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

ลงชื่อผูจัดเก็บขอมูล 

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

ผูตรวจสอบ/ตรวจทานขอมูล 
(หัวหนาทีมจัดเก็บขอมูล 

ของหมูบาน/ชุมชน)            

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

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

 
............................................... 
(.............................................) 
........../................../................ 

…...................................... 
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 - 2564 

ท้ำเคร่ืองหมำย ,  หรือ -  ลงในช่องของปีที่จัดเก็บข้อมูล ในกรณีดังต่อไปนี  
                       ท้ำเคร่ืองหมำย   ในกรณีที่ข้อนั นผ่ำนเกณฑ ์(ไม่มีปัญหำ)    โดยดูจำกกำรขีด    ใน   
                       ท้ำเคร่ืองหมำย    ในกรณีที่ข้อนั นไม่ผ่ำนเกณฑ์ (ต้องแก้ไข)   โดยดูจำกกำรขีด    ใน   

                       ท้ำเคร่ืองหมำย  -  ในกรณีข้อนั นไม่มีข้อมูล  
 ยกเว้น        ข้อ 22 ใส่เป็นตัวเลขรำยได้เฉลี่ย 
 

                       ตัวชี้วดั 2560 2561 2562 2563 2564 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั      
1. เด็กแรกเกิดมีน ้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป      
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน      
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค      
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน      
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม      
6. คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี      
7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที      
หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม ม ี7 ตัวชีว้ัด      
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร        
9. ครัวเรือนมีน ้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน      
10. ครัวเรือนมีน ้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน      
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ       
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ        
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี      
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
หมวดท่ี 3 การศึกษา ม ี5 ตัวชีว้ัด      
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน      
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 ปี      
17. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ      
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ      

19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้      
หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั      
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชพีและรำยได้      
21. คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและรำยได้      
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี      
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน      
หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั      
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ       
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี       
26. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง      
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน      
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน      
29. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน      
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น      
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น        

ผ่านเกณฑ ์ (  ) ท้ังหมด (ข้อ)      
ไม่ผ่านเกณฑ ์ (  ) ท้ังหมด (ข้อ)      

ไม่มีข้อมูล  ( - )    ท้ังหมด (ข้อ)      
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรอืน ปี 2560  
ท้ำเคร่ืองหมำย ,  หรือ -  ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล....................................... .............................. 
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ............................ .........จงัหวัด........................................ 

ตัวชี้วดั ผลการจัดเกบ็ข้อมูล 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั  
1. เด็กแรกเกิดมีน ้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป  
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม  
6. คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี  
7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที  
หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม ม ี7 ตัวชีว้ัด  
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร    
9. ครัวเรือนมีน ้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  
10. ครัวเรือนมีน ้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน  
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ   
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ    
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี  
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
หมวดท่ี 3 การศึกษา ม ี5 ตัวชีว้ัด  
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน  
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 ป ี  
17. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ  
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  
หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั  
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชพีและรำยได้  
21. คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและรำยได้  
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน  
หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั  
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ   
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี   
26. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง  
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
29. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น  
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    

 
 

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

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................     
(...............................................................................)  
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2560 
 โทรศัพท์ ................................................................ 
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรอืน ปี 2561 
ท้ำเคร่ืองหมำย ,  หรือ -  ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล....................................... .............................. 
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ............................ .........จังหวัด........................................ 

ตัวชี้วดั ผลการจัดเกบ็ข้อมูล 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั  
1. เด็กแรกเกิดมีน ้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป  
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม  
6. คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี  
7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที  
หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม ม ี7 ตัวชีว้ัด  
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร    
9. ครัวเรือนมีน ้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  
10. ครัวเรือนมีน ้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน  
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ   
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ    
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี  
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
หมวดท่ี 3 การศึกษา ม ี5 ตัวชีว้ัด  
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน  
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 ป ี  
17. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ  
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  
หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั  
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชพีและรำยได้  
21. คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและรำยได้  
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน  
หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั  
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ   
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี   
26. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง  
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
29. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น  
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    

 
 

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

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................     
(...............................................................................)  
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2561 
 โทรศัพท์ ................................................................ 
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรอืน ปี 2562  
ท้ำเคร่ืองหมำย ,  หรือ -  ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล....................................... .............................. 
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ... ..................................จงัหวัด........................................ 

ตัวชี้วดั ผลการจัดเกบ็ข้อมูล 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั  
1. เด็กแรกเกิดมีน ้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป  
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม  
6. คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี  
7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที  
หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม ม ี7 ตัวชีว้ัด  
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร    
9. ครัวเรือนมีน ้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  
10. ครัวเรือนมีน ้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน  
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ   
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ    
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี  
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
หมวดท่ี 3 การศึกษา ม ี5 ตัวชีว้ัด  
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน  
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 ป ี  
17. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ  
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  
หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั  
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชพีและรำยได้  
21. คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและรำยได้  
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน  
หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั  
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ   
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี   
26. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง  
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
29. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น  
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    

 
 

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

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

 
 
 



38

✄ 38✄

 

35 

แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรอืน ปี 2563 
ท้ำเคร่ืองหมำย ,  หรือ -  ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล....................................... .............................. 
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ... ..................................จงัหวัด........................................ 

ตัวชี้วดั ผลการจัดเกบ็ข้อมูล 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั  
1. เด็กแรกเกิดมีน ้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป  
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม  
6. คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี  
7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที  
หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม ม ี7 ตัวชีว้ัด  
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร    
9. ครัวเรือนมีน ้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  
10. ครัวเรือนมีน ้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน  
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ   
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ    
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี  
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
หมวดท่ี 3 การศึกษา ม ี5 ตัวชีว้ัด  
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน  
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 ป ี  
17. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ  
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  
หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั  
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชพีและรำยได้  
21. คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและรำยได้  
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน  
หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั  
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ   
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี   
26. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง  
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
29. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น  
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    

 
 

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

ลงชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล.................................................     
(...............................................................................)  
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2563 
 โทรศัพท์ ................................................................ 
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แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรอืน ปี 2564 
ท้ำเคร่ืองหมำย ,  หรือ -  ลงในช่องผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

ชื่อหัวหน้ำครัวเรือน...........................................................นำมสกุล....................................... .............................. 
บ้ำนเลขที่.......................หมูท่ี่..............ต้ำบล..................................อ้ำเภอ... ..................................จงัหวัด........................................ 

ตัวชี้วดั ผลการจัดเกบ็ข้อมูล 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั  
1. เด็กแรกเกิดมีน ้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป  
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน  
5. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม  
6. คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี  
7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกก้ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นำที  
หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม ม ี7 ตัวชีว้ัด  
8. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร    
9. ครัวเรือนมีน ้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  
10. ครัวเรือนมีน ้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน  
11. ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ   
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ    
13. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี  
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
หมวดท่ี 3 การศึกษา ม ี5 ตัวชีว้ัด  
15. เด็กอำยุ 3 - 5 ปี ได้รับบริกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรียน  
16. เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 ป ี  
17. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ  
18. คนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท้ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  
19. คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  
หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั  
20. คนอำยุ 15 – 59 ปี มีอำชพีและรำยได้  
21. คนอำยุ 60 ปีขึ นไป มีอำชีพและรำยได้  
22. รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  
23. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน  
หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั  
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ   
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี   
26. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั ง  
27. ผู้สูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
28. ผู้พิกำร ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
29. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น  
31. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    
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(...............................................................................)  
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
ระดับความสุขของคนในครัวเรือน 

คําอธิบาย 
ความสุข หมายถึง การรูสึกดี มีความสุขกับชีวิต และอยากใหความรูสึกนั้นคงอยูไมหายไป 
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสุข ใหพิจารณาจากสิ่งท่ีครัวเรือนและชุมชนมีอยู เปนอยู 
ถาตัวเลข 0 – 10 แทนระดับความสุข (จากไมมีความสุข = 0, มีความสุขนอยท่ีสดุ = 1, ....... ไปหา มีความสุขมาก = 9,            
                                                และมีความสุขมากท่ีสดุ = 10) 
 
   
 

 

ในปจจุบนันี้ ครัวเรือนของทานมคีวามสุขอยูในระดับใด 
โปรดขีดเคร่ืองหมาย √ ลงในชองระดับความสุข 0 - 10 เพียงเลขเดียว ตามระดับความสุข ที่ตรงกับความรูสึกของทาน      
มากที่สุด (ในปท่ีจัดเก็บขอมลู) 

ป  ระดับความสุขของคนในครัวเรือน ระดับความสุข 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2560 

 
ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี ้
 

           

 
2561 

 
ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี ้
 

           

 
2562 

 
ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี ้
 

           

 
2563 

 

 
ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี ้
 

           

 
2564 

 
ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี ้
 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    ไมมี       นอยที่สุด         มากท่ีสุด ม 

4 



45 คู่มือ การจัดเก็บข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564
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