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พฒันาพืน้ทีสู่่ต าบลสุขภาวะ 
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ส่วนท่ี 1 หลกัการและแนวทางการจดัเกบ็ข้อมลู 

 
1. ท่ีมาและหลกัการ 

ต ำบลสุขภำวะเป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนทีผ่สมผสำนกระบวนกำรใชปั้ญหำและควำมตอ้งกำรของพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ในกำรแกปั้ญหำ กำร

พฒันำอย่ำงมสี่วนร่วมของหลำยภำคส่วน และกำรบูรณำกำรหรอืสรำ้งงำนเชื่อมอย่ำงน้อยใน 4 องคก์ร

หลกัในพื้นที่ ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (2) ท้องที่ (3) ภำคประชำชน และ(4) หน่วยงำน

ภำครฐัในพืน้ที ่ผลจำกกำรพฒันำในแต่ละพืน้ทีอ่ย่ำงต่อเนื่องไดป้รำกฏหลกัฐำนทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึระบบย่อย

ต่ำงๆ ซึง่มคีวำมเชือ่มโยงกนัเป็นโครงขำ่ยในกำรจดักำรกบัประเดน็ปัญหำต่ำงๆของพืน้ที ่ ตวัอย่ำงเช่น 

ระบบอำสำสมคัร ระบบสวสัดกิำรชุมชน ระบบเศรษฐกจิชุมชน ระบบกำรดูแลสุขภำพชุมชน ระบบกำร

สื่อสำร ระบบควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ระบบกำรเรยีนรูเ้พื่อเด็กและเยำวชน ระบบอำชพีที่

ปลอดภยั  ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม และระบบกำรพฒันำผูน้ ำ เป็นตน้  อกีทัง้กำรพฒันำระบบย่อย

ดงักล่ำวยงัก่อใหเ้กดิกระบวนกำรเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกพืน้ทีจ่นเกดิเป็น “ต าบลต้นแบบ” หรือ “ต าบล

เรียนรู้”  

กำรด ำเนินงำนในโครงกำรพฒันำต ำบลสขุภำวะ ซึง่เกดิขึน้ทัว่ประเทศ ภำยใตก้ำรสนบัสนุนจำก

ส ำนกัสนับสนุนกำรสรำ้งสขุภำวะในพืน้ทีแ่ละชมุชน(ส ำนัก 3) ส ำนักงำนกองทนุสนบัสนุนกำรสรำ้งเสรมิ

สุขภำพ (สสส.) ได้ก่อให้เกิดกระบวนกำรเรยีนรู้ศกัยภำพของชุมชนท้องถิ่น รวมทัง้กำรพฒันำและ

เสรมิสรำ้งพืน้ทีใ่หเ้กดิเป็นต ำบลตน้แบบหรอืต ำบลเรยีนรู ้ซึง่น ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็  

ประสบกำรณ์ของหลำยต ำบลในกำรพฒันำพื้นทีต่นเองได้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมส ำคญัของขอ้มูลและ

กระบวนกำรคน้หำ รวบรวม สื่อสำร และน ำใชข้อ้มลูในกำรตดัสนิใจตำมประเดน็ปัญหำส ำคญัของพืน้ที ่

ซึง่ประกอบดว้ยชุดขอ้มลูอย่ำงน้อย 4 ชุด ได้แก่ (1) ขอ้มลูชุดพืน้ฐำน 7 ดำ้น (ขอ้มลูด้ำนทุนทีแ่สดงถงึ

ศกัยภำพของต ำบล ขอ้มลูดำ้นกำรสือ่สำร ขอ้มลูดำ้นกำรดูแลสุขภำพ  ขอ้มลูดำ้นประชำกร  ขอ้มลูดำ้น

สิง่แวดล้อม  ขอ้มูลด้ำนเศรษฐกจิชุมชน และขอ้มูลด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง) (2) ขอ้มูลชุดวเิครำะห ์ 

(3) ข้อมูลชุดจัดกำร และ(4) ข้อมูลชุดผลลัพธ์  ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้ำงและ

ศกัยภำพของพื้นที่ในด้ำนต่ำงๆ  รวมทัง้ช่วยวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ กำรจดักำรปัญหำ และแสดง

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยสนับสนุนใหเ้กดิกำรตดัสนิใจในกำรแกปั้ญหำบนควำมเขำ้ใจในขอ้มูลที่

แทจ้รงิในแต่ละพืน้ที ่  

เครอืข่ำยสถำบันกำรศกึษำและองค์กรภำคประชำน ที่มีปฏิบัติกำรพฒันำพื้นที่ในโครงกำร

พฒันำต ำบลสุขภำวะ ไดแ้ก่ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์มหำวทิยำลยัรำช

ภฏัรำชนครนิทร์ โรงเรยีนนำยเรอือำกำศ และสมำคมดบับ้ำนดบัเมอืง โดยมศีนูยว์จิยัและพฒันำระบบ
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สุขภำพชุมชน(ศวช.) คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวทิยำลยัขอนแก่น เป็นองค์กรประสำนงำน ภำยใต้กำร

สนับสนุนจำกส ำนัก 3 ในฐำนะขององค์กรที่มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรสนับสนุนและผลักดันให้เกิด

กระบวนกำรพฒันำชมุชนทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ จงึไดพ้ฒันำระบบฐำนขอ้มลูขึน้โดยในระยะแรกนี้ไดพ้ฒันำ

เฉพำะฐำนข้อมูลในข้อมูลชุดพื้นฐำน 7 ด้ำนเท่ำนัน้ เพื่อใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนที่แสดงถึง

ศกัยภำพของต ำบลทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำต ำบลสุขภำวะทัว่ประเทศ ดงันัน้เพื่อใหแ้ต่ละต ำบลมคีวำม

เขำ้ใจหลกักำร วธิีกำรด ำเนินงำนที่ตรงกนัในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และกำรตรวจสอบคุณภำพของ

ขอ้มลูชุดพืน้ฐำน 7 ดำ้น ทำง ศวช. จงึไดจ้ดัท ำคู่มอืในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐำน 7 ดำ้นส ำหรบัน ำขอ้มลู

ไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program) ต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ใหค้ณะท ำงำนหรอืทมีในกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มลูต ำบล เกดิควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำร

และวธิกีำรด ำเนินงำนในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูชดุพืน้ฐำน 7 ดำ้น 

2) เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูค้วบคุมคุณภำพของ

ขอ้มูล และผูบ้นัทกึขอ้มูล  ได้เรยีนรูแ้ละเกดิควำมเขำ้ใจทีต่รงกนัเกีย่วกบัวธิกีำรเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู และรำยละเอยีดในแต่ละขอ้ค ำถำมทีม่ใีนแบบสอบถำมขอ้มลูชดุพืน้ฐำน 7 ดำ้น 
 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

1) เกดิกระบวนกำรมสีว่นรว่มในกำรจดักำรกบัขอ้มลูในพืน้ทีต่นเอง ระหว่ำงองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ทอ้งที ่ภำคประชำชน และหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที่ 

2) เกดิกระบวนกำรในกำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพของขอ้มลู 

3) ไดข้อ้มลูทีม่คีณุภำพทีส่ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรพฒันำชมุชนทอ้งถิน่ 
 

4. พื้นท่ีจดัเกบ็ข้อมลู 

ต ำบลที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำต ำบลสุขภำวะทัว่ประเทศ ภำยใต้กำรสนับสนุนของส ำนัก

สนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะในพื้นที่และชุมชน (ส ำนัก 3) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิ

สขุภำพ (สสส.) 
 

5. แนวทางการจดัเกบ็ข้อมลู 

5.1 การสร้างทีม 

1. ทีมจดัการข้อมูลต าบล เป็นคณะท ำงำนกลำงของพืน้ทีซ่ึง่มบีทบำทหน้ำทีใ่นกำรก ำหนด

แนวทำงด ำเนินงำน กำรควบคุมก ำกบัตดิตำม กำรตรวจสอบ และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของทมีต่ำงๆ 

ทัง้ในดำ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล กำรตรวจสอบคุณภำพของขอ้มูล กำรบนัทกึขอ้มูล และกำรวเิครำะห์

และน ำใช้ข้อมูล   ดังนัน้สมำชิกในทีมจักกำรข้อมูลต ำบล ควรประกอบด้วยผู้แทนอย่ำงน้อยจำก 4 
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องค์กรหลกัทีอ่ยู่ในพื้นที ่ได้แก่ ภำคประชำชน ผูแ้ทนจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูน้ ำชุมชน และ

ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที ่ โดยมคีุณสมบตั ิดงันี้คอื เป็นบุคคลทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่รอืปฏบิตังิำนใน

พื้นที่ ซึ่งมคีวำมเขำ้ใจวถิีชวีิต สภำพควำมเป็นอยู่และสภำพแวดล้อมของพื้นที่  เป็นแกนน ำหรอืคน

ส ำคญัซึง่ไดร้บักำรยอมรบัจำกประชำชนในพืน้ที ่และเป็นผูท้ีม่คีวำมสนใจในกำรพัฒนำฐำนขอ้มลูต ำบล

เพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำต ำบลสขุภำวะ 

2. ทีมเกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นคณะท ำงำนทีเ่ขำ้รว่มกระบวนกำรเรยีนรูข้อ้มลูและน ำใชข้อ้มลู 

และมบีทบำทหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และกำรเขำ้ร่วมเวทสีอบทำนขอ้มูลและน ำเสนอขอ้มูล 

ดงันัน้สมำชกิในทมีเกบ็รวบรวมขอ้มูลจงึควรเปิดโอกำสใหทุ้กภำคส่วนไดเ้ขำ้มำมสี่วนร่วม  ทัง้ในส่วน

ของประชำชน แกนน ำ คนส ำคญั ผูน้ ำกลุ่มต่ำงๆ อสม. ผู้น ำชุมชน เยำวชน นักเรยีน นักศกึษำ และ

ผูแ้ทนจำกองคก์รภำคทีีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่ เพื่อใหเ้กดิกำรเรยีนรูข้อ้มลูจำกสถำนกำรณ์จรงิ   และท ำให้

เกดิควำมตระหนักถงึคุณภำพของขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เพื่อทีจ่ะน ำไปใชใ้นกำรพฒันำชุมชนทอ้งถิน่ตนเอง ผูท้ี่

เป็นสมำชกิทมีควรมคีุณสมบตั ิดงันี้ เป็นผูท้ีอ่ยู่ในพื้นทีห่รอืเป็นทีรู่จ้กัของคนในพื้นที ่มคีวำมสนใจใน

กำรพฒันำฐำนข้อมูลต ำบลเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำต ำบลสุขภำวะ ผ่ำนกระบวนกำรพฒันำศกัยภำพ

เกีย่วกบักระบวนกำรเรยีนรูแ้ละน ำใชข้อ้มลู และกำรใชแ้บบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ในระดบั

บุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชุมชน และเป็นผูท้ีม่คีวำมสนใจในกำรพฒันำฐำนขอ้มูลต ำบล

เพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำต ำบลสขุภำวะ 

3. ทีมตรวจสอบข้อมูล  เป็นคณะท ำงำนทีเ่ขำ้ร่วมกระบวนกำรเรยีนรูข้อ้มลูและน ำใชข้อ้มูล 

และมบีทบำทหน้ำที่ในกำรควบคุมคุณภำพกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน 

ควำมถูกตอ้ง และควำมสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู ทีไ่ด้จำกทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนทีจ่ะน ำขอ้มลูไปท ำ

กำรวเิครำะห ์ และประสำนงำนกบัทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่กำรเติมเตม็ใหข้อ้มลูมคีวำมถกูตอ้งสมบรูณ์  

สมำชกิทมีตรวจสอบขอ้มลูควรเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัดิงันี้ เป็นผูท้ีอ่ยู่ในชมุชนหรอืปฏบิตังิำนในชมุชน เป็น

ผูท้ีรู่จ้กัขอ้มลูในดำ้นต่ำงๆของชุมชนเป็นด ี เป็นผูท้ีไ่ด้รบักำรยอมรบันับถอืจำกชุมชน เช่น อสม. แกน

น ำ ผูน้ ำชุมชน สมำชกิหรอืผูบ้รหิำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และบุคลำกรหน่วยงำนภำครฐัใน

พื้นที่ เป็นต้น  และเป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลต ำบลเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำต ำบล      

สขุภำวะ 

4. ทีมบนัทึกข้อมูล เป็นคณะท ำงำนทีเ่ขำ้รว่มกระบวนกำรเรยีนรูข้อ้มลูและน ำใชข้อ้มลู และมี

บทบำทหน้ำที่ในกำรน ำขอ้มูลที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกทมีตรวจสอบขอ้มูล มำบันทกึลงในโปรแกรม 

TCNAP หรอืกำรแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลำด และประสำนงำนกบัทมีเกบ็ตรวจสอบขอ้มลูเพื่อส่งต่อไปยงัทมี

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่กำรเตมิเตม็ใหข้อ้มลูมคีวำมถกูตอ้งสมบรูณ์  สมำชกิทมีบนัทกึขอ้มลูควรเป็นผู้ทีม่ ี

คุณสมบตัดิงันี้ เป็นบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตังิำนในด้ำนกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ต ำบล และหรือผู้ที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ที่ผ่ำน
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กระบวนกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม TCNAP และเป็นผูท้ี่มคีวำมสนใจในกำรพฒันำฐำนขอ้มูล

ต ำบลเพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำต ำบลสขุภำวะ 

5. ทีมวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูล เป็นคณะท ำงำนทีเ่ขำ้ร่วมกระบวนกำรเรยีนรูข้อ้มลูและน ำ

ใชข้อ้มลู และมบีทบำทหน้ำทีใ่นประสำนงำนกบัทมีจดักำรขอ้มลูต ำบลหรอืผูบ้รหิำรขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัควำมตอ้งกำรขอ้มลูทีจ่ะน ำไปใช ้ กำรวำงแผนในกำรวเิครำะหข์อ้มลู กำรวเิครำะห์

ขอ้มลู  กำรน ำเสนอขอ้มลูและกำรจดักระบวนกำรในเวทเีรยีนรูข้อ้มลู  และกำรน ำขอ้มลูไปใชใ้นกำรท ำ

แผนพฒันำต ำบล   สมำชกิทมีบนัทกึขอ้มลูควรเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัดิงันี้ เป็นบุคลำกรขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตังิำนในดำ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูต ำบล และหรอืเป็นผูท้ีม่คีวำมสำมำรถในดำ้นกำร

ใชง้ำนคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต เป็นผูท้ีผ่่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนโปรแกรม TCNAP มี

ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม TCNAP เป็นผูท้ีม่คีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำร

น ำเสนอขอ้มลูและกำรจดักระบวนกำรในเวทเีรยีนรูข้อ้มลู  เป็นผูท้ีม่คีวำมสำมำรถในกำรน ำขอ้มลูไปใช้

ในกำรท ำแผนต ำบล  และเป็นผูท้ีม่คีวำมสนใจในกำรพฒันำฐำนขอ้มลูต ำบลเพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำต ำบล

สขุภำวะ 

5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู   

1) การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 1 ซึง่เป็นแบบสอบถำมทีใ่ชส้ ำหรบัเกบ็

รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐำนในระดบับุคคลและครอบครวั   ลกัษณะของกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นกำรเขำ้ไป

พูดคุย ซกัถำมและเรยีนรูข้อ้มูลในด้ำนต่ำงๆ จำกสมำชกิทีอ่ยู่ในแต่ละครวัเรอืน ดงันัน้ผูท้ีท่ ำหน้ำทีใ่น

กำรจดัเกบ็ขอ้มลูจงึสำมำรถด ำเนินกำรไดท้ัง้ใน 2 ลกัษณะ ทัง้กำรเกบ็ขอ้มลูในลกัษณะเดี่ยว และกำร

เกบ็ขอ้มลูในลกัษณะเป็นทมี ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

วิธีท่ี 1 กำรสอบถำมในลักษณะเดี่ยว เป็นวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวม

ด ำเนินกำรเพยีงคนเดยีว โดยใชแ้นวทำงของกำรเขำ้ไปเยีย่มเยอืนถำมขำ่วในแต่ละครวัเรอืน แล้วใชก้ำร

พดูคุยเรยีนรูเ้รือ่งรำว ซกัถำม สงัเกตสิง่ทีพ่บเหน็ ศกึษำขอ้มลูเอกสำรต่ำงๆ จำกนัน้จงึสรุปขอ้มลูลงใน

แบบสอบถำมตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบสอบถำมแต่ละด้ำน  วิธีกำรนี้เหมำะส ำหรบัผู้เก็บ

รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบัขอ้มลูในแต่ละดำ้น และสำมำรถใชว้ธิีกำรเรยีนรูข้อ้มลูในลกัษณะ

ต่ำงๆผสมผสำนกนั ทัง้กำรพดูคยุ ซกัถำม และสงัเกตจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏ  อกีทัง้ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู

จะตอ้งไมม่ขีอ้จ ำกดัในดำ้นกำรอำ่นและกำรบนัทกึขอ้มลูลงในแบบสอบถำม 

วิธีท่ี 2 กำรสอบถำมในลักษณะทีม เป็นวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวม

ด ำเนินกำรหลำยคน โดยกำรรวมกลุ่มกนั (ตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป) เพื่อไปเยี่ยมเยือนถำมข่ำวในแต่ละ

ครวัเรือน แล้วใช้กำรพูดคุยเรียนรู้เรื่องรำว ซักถำม สงัเกตสิ่งที่พบเห็น จำกนัน้จึงสรุปข้อมูลลงใน

แบบสอบถำมตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบสอบถำมแต่ละด้ำน วิธีกำรนี้ เหมำะส ำหรบัผู้เก็บ

รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวำมช ำนำญเฉพำะดำ้น เช่น ด้ำนกำรพูดคุย  ดำ้นกำรซกัถำม ด้ำนกำรสงัเกต และ

ดำ้นกำรอ่ำนและบนัทกึขอ้มลู เป็นตน้  ดงันัน้ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจงึตอ้งมกีำรช่วยเหลอืกนัและท ำงำน
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เป็นทมี เพื่อเรยีนรู ้พดูคุยซกัถำม สงัเกต และท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัขอ้มลูในแต่ละดำ้นร่วมกนั  อกีทัง้

สมำชกิในทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูยงัสำมำรถชว่ยเหลอืกนัในกำรตรวจสอบขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดจ้ดัเกบ็ 

จำกวธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ 2 วธิทีีก่ล่ำวมำในขำ้งตน้ ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ประชำชนทีส่นใจ 

แกนน ำ อำสำสมคัรต่ำงๆ อสม. ผู้น ำชุมชน นักเรยีน/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรฐัในพื้นที่ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกทมีหรอืคณะท ำงำนกำร

จดักำรระบบฐำนขอ้มูลของต ำบล และผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกวทิยำกรผูฝึ้กอบรม

(TOT) ทีท่ำงส่วนกลำงไดด้ ำเนินกำรฝึกอบรมใหว้ธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั ดงั

สรปุในภำพที ่1 

 

ภาพท่ี 1 วธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 

 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถำมที่ใช้ส ำหรบัเก็บ

รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐำนในระดบักลุ่มและชมุชน ลกัษณะของกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นกำรผสมผสำนกำร

ค้ น ห ำ แ ล ะ เรีย น รู้ ข้ อ มู ล ร ะดั บ ก ลุ่ ม แ ล ะชุ ม ช น จ ำก ห ล ำย แ ห ล่ งข้ อ มู ล  ทั ้ ง จ ำก ข้ อ มู ล 

มอืสอง ไดแ้ก่  เอกสำร รำยงำน ฐำนขอ้มลูต่ำงๆ ของพืน้ที ่ และจำกขอ้มลูสด ไดแ้ก ่กำรพดูคยุ สนทนำ

กลุ่ม กบัแกนน ำกลุ่มต่ำงๆ ผู้น ำชุมชน ผู้บรหิำรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
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บุคลำกรหน่วยงำนภำครฐัในพื้นที่ ดงันัน้ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรจดัเก็บข้อมูลจึงต้องด ำเนินงำนเป็นทีม

ช่วยเหลือกัน โดยลักษณะกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสำมำรถด ำเนินกำรได้ใน  2 ลักษณะ ได้แก่ กำร

รวบรวมขอ้มลูทีเ่ริม่ตน้จำกระดบัหมูบ่ำ้น/ชมุชน และกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ริม่ตน้จำกระดบัต ำบล  ดงั

รำยละเอยีดต่อไปนี้ 

วิธีท่ี 1 กำรรวบรวมขอ้มลูทีเ่ริม่ตน้จำกระดบัหมู่บำ้น/ชุมชน เป็นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยทมี

เกบ็รวบรวมขอ้มูล ท ำกำรคน้หำและเรยีนรูข้อ้มูลระดบักลุ่มและชุมชนจำกระดบัหมู่บำ้น/ชุมชน โดยใช้

วธิีกำรต่ำงๆ เช่น กำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง กำรซกัถำม พูดคุย สนทนำกลุ่ม กบัผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จำกนัน้จงึน ำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปจดัเวทสีรปุภำพรวมระดบัต ำบล วธิกีำรนี้เหมำะส ำหรบัพืน้ทีท่ีม่คีวำมสมบรูณ์

ของข้อมูลในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน และต้องกำรที่จะรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของต ำบลให้มีควำม

สมบรูณ์มำกขึน้ 

วิธีท่ี 2 กำรรวบรวมขอ้มูลที่เริม่ต้นจำกระดับต ำบล เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทีมเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ท ำกำรคน้หำและเรยีนรูข้อ้มูลระดบักลุ่มและชุมชนจำกระดบัต ำบล โดยใชว้ธิกีำรต่ำงๆ 

เช่น กำรทบทวนเอกสำรที่เกีย่วขอ้ง กำรซกัถำม พูดคุย สนทนำกลุ่ม กับผู้ที่เกี่ยวขอ้งในระดบัต ำบล 

จำกนัน้จึงด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยงัไม่สมบูรณ์ รวมทัง้กำรสอบทำนข้อมูล       

ใน แ ต่ ล ะพื้ น ที่ โด ย ก ำ รพู ด คุ ย ซั ก ถ ำม  ส น ท น ำก ลุ่ ม  จั ด เว ที ป ร ะ ชุ ม ผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน 

แต่ละหมูบ่ำ้น/ชมุชน วธิกีำรนี้เหมำะส ำหรบัพืน้ทีท่ีม่คีวำมสมบรูณ์ของขอ้มลูในระดบัต ำบล  และตอ้งกำร

สอบทำนขอ้มลูหรอืกำรปรบัปรงุของต ำบลใหม้คีวำมสมบรูณ์มำกขึน้ 

จำกวธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ 2 วธิทีีก่ล่ำวมำในขำ้งตน้ ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ควรด ำเนินกำร

เป็นทมีหรอืคณะท ำงำน ทีม่ำจำกทุกภำคส่วนเพื่อใหเ้กดิกระบวนกำรเรยีนรูข้ ้อมลูและสอบทำนขอ้มลูใน

พื้นที่ตนเอง ได้แก่ ประชำชนทีส่นใจ แกนน ำ อำสำสมคัรต่ำงๆ อสม. ผู้น ำชุมชน นักเรยีน/นักศกึษำ 

เจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนรฐัในพืน้ที ่และเจำ้หน้ำทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่ผำ่นควำมเหน็ชอบ

จำกทมีหรอืคณะท ำงำนกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มูลของต ำบล และผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจำกวทิยำกรผูฝึ้กอบรม(TOT) ทีท่ำงสว่นกลำงไดด้ ำเนินกำรฝึกอบรมให ้

วธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน  ดงัสรปุในภำพที ่2 
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ภาพท่ี 2 วธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 
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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดของแบบสอบถาม 

 
1. ส่วนประกอบของแบบสอบถาม 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมข้อมูลชุดพื้นฐำน 7 ด้ำนในครัง้นี้  ประกอบด้วย

แบบสอบถำมย่อย 2 ชุด ไดแ้ก ่แบบสอบถามชุดที ่1 เป็นแบบสอบถำมขอ้มลูพืน้ฐำนระดบับุคคลและ

ครอบครวั และ แบบสอบถามชุดที ่2 เป็นแบบสอบถำมขอ้มลูพืน้ฐำนระดบักลุ่มและชมุชน โดยในแต่ละ

ชดุของแบบสอบถำมมสีว่นประกอบดงันี้ 

1.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ประกอบดว้ย สว่นปกหน้ำ และขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ค ำถำม 6 สว่น ดงัรำยละเอยีด

ต่อไปนี้ 

1) ส่วนปกหน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนที่ไปท ำกำรสอบถำม ได้แก ่

บำ้นเลขที ่หมู่ที ่ ถนน  ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั จ ำนวนสมำชกิในครวัเรอืนทัง้หมด และแยกเป็นเพศชำย 

เพศหญงิ  ผูบ้นัทกึขอ้มลู  วนัทีส่อบถำม เวลำทีส่อบถำม และผูใ้หข้อ้มลู 

2) ขอ้มลูสว่นทีเ่ป็นขอ้ค ำถำม ไดแ้ก่ 

2.1) สว่นที ่1 ขอ้มลูสมำชกิในครวัเรอืนและกำรชว่ยเหลอื/ดแูล  ประกอบดว้ย  

1. ขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก ่เลขประจ ำตวัประชำชน ค ำน ำหน้ำชือ่/ชัน้ยศ ชื่อ-นำมสกุล 

เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชำต ิศำสนำ สถำนภำพสมรส กำรศกึษำ ควำมเกีย่วขอ้งกบัหวัหน้ำครวัเรอืน 

และกำรพกัอำศยั  

2. ขอ้มลูกำรประกอบอำชพี และประเภทควำมตอ้งกำรไดร้บักำรช่วยเหลอื/ดูแล 

ไดแ้ก ่ล ำดบัทีข่องสมำชกิในครวัเรอืน อำชพีหลกั อำชพีเสรมิ พืน้ทีก่ำรท ำงำน  และควำมตอ้งกำรไดร้บั

กำรชว่ยเหลอื/ดแูล  

3. ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ภำวะเสี่ยงจำกกำรท ำงำน ปัญหำสุขภำพและกำร

เจบ็ป่วย และภำวะฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษำ ไดแ้ก่ ล ำดบัทีข่องสมำชกิในครวัเรอืน พฤตกิรรมเสีย่ง ภำวะเสีย่ง

จำกกำรท ำงำน ปัญหำสขุภำพและกำรเจบ็ป่วย (ในระยะ 6 เดอืนทีผ่ำ่นมำ) และภำวะฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษำ 

(ในระยะ 6 เดอืนทีผ่ำ่นมำ) 

4. ขอ้มลูกำรเจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิำร  กำรดูแลรกัษำเมื่อมภีำวะเจบ็ป่วยปัญหำ

และควำมต้องกำรในกำรดูแลรกัษำสุขภำพ และสภำวะกำรเจ็บป่วยในปัจจุบัน ได้แก่  ล ำดับที่ของ

สมำชกิในครวัเรอืน กำรเจบ็ป่วยเรื้อรงัหรอืพกิำร  แนวทำงกำรดูแลรกัษำเมื่อมภีำวะเจ็บป่วยปัจจุบนั

หรือเรื้อรงั  สถำนที่ให้บริกำรหรือดูแลสุขภำพในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้ให้กำรดูแลเมื่อมีภำวะ

เจ็บป่วยปัจจุบันหรอืเรื้อรงั สทิธิ/สวสัดิกำรในกำรรกัษำ ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรดูแลรกัษำ

สขุภำพ สภำวะกำรเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 
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5. ขอ้มลูผูท้ีค่รวัเรอืนใหก้ำรชว่ยเหลอื/ดแูล 

2.2) ส่วนที่ 2 เศรษฐกจิของครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย วิถกีำรผลิต (ประเภทของกำร

ผลติ ช่วงเวลำในกำรผลติ  เป้ำหมำยกำรผลติ  ต้นทุนในกำรผลติ  แหล่งเงนิทุน  รำยได้จำกผลผลติ) 

ทรพัย์สินและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของครวัเรอืน  ภำระหนี้สินของครวัเรอืน  แหล่งเงนิกู้ยืมของ

ครวัเรอืน  กำรออมเงนิของครวัเรอืน   และกำรออมในรปูแบบอืน่ๆ 

2.3) ส่วนที่ 3 สิ่งแวดล้อมของครวัเรือน  ซึ่งประกอบด้วย ปัญหำสิ่งแวดล้อมของ

ครวัเรอืน  กำรจดักำรกบัสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืน  กำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กำรอนุรกัษ์พลงังำน และกำร

ใชพ้ลงังำนทดแทนในครวัเรอืน   

2.4) ส่วนที ่4 กำรสื่อสำรของครวัเรอืน  ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของขอ้มูลข่ำวสำรที่

ครวัเรอืนสือ่สำรกบัผูอ้ืน่  และชอ่งทำงกำรสือ่สำรของครวัเรอืน   

2.5) ส่วนที่ 5 ควำมเกีย่วขอ้งของครวัเรอืนกบักำรเมืองกำรปกครอง  ซึ่งประกอบด้วย 

กำรมสีว่นรว่มของสมำชกิในครวัเรอืนมสี่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชน  และกำรแกไ้ขปัญหำกรณีพพิำท 

และกำรไกล่เกลีย่ทีเ่กดิขึน้กบัครวัเรอืน (ประเดน็ปัญหำกรณีพพิำท วธิกีำรจดักำรไกล่เกลีย่  และคนหลกั

ในกำรไกล่เกลีย่)  

1.2 แบบสอบถามชุดท่ี 2 ประกอบดว้ย สว่นปกหน้ำ และขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ค ำถำม 7 สว่น ดงัรำยละเอยีด

ต่อไปนี้ 

1) ส่วนปกหน้ำ ซึง่ประกอบดว้ย ชื่อต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ภำค ประเภทองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ จ ำนวนประชำกรรวม แยกเป็นเพศชำยและเพศหญงิ อำณำเขต ขอ้มลูเขตกำร

ปกครอง ผูบ้นัทกึขอ้มลู  ผูใ้หข้อ้มลู และผูต้รวจแบบสอบถำม 

2) ขอ้มลูสว่นทีเ่ป็นขอ้ค ำถำม ไดแ้ก่ 

2.1)  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลด้ำนทุนทีแ่สดงถงึศกัยภำพของต ำบล ซึ่งประกอบด้วย ทุนทีเ่ป็น

บุคคล (ผูน้ ำภำคประชำชน คนเกง่ ผูน้ ำทอ้งที ่ ผูน้ ำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ผูน้ ำทีเ่ป็นบุคลำกรของ

หน่วยงำนภำครฐัซึ่งอำศยัอยู่ในพื้นที)่  ทุนทีเ่ป็นกลุ่ม/เครอืข่ำย/ศนูยเ์รยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้(กลุ่มแม่บำ้น 

กลุ่มเยำวชน กลุ่มผูพ้กิำร กลุ่มผูสู้งอำยุ กลุ่มประชำคม เครอืข่ำย อสม. เครอืข่ำยเกษตรกร เครอืข่ำย

อำชพี เครอืข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน เครอืข่ำยพระสงฆ์ และอื่นๆ)   ทุนที่เป็นหน่วยงำน/องค์กร/สถำบัน 

(ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ โรงเรยีน อบต./เทศบำล  รพ.สต. และอื่นๆ) ทุนทีเ่ป็นเงนิ/กองทุน (กลุ่มฌำปนกจิ

หมู่บ้ำน/ต ำบล กองทุนเงนิล้ำน กองทุน SML กลุ่มออมทรพัย์ สหกรณ์ ธนำคำรชุมชนและอื่นๆ) ทุนที่

เป็นทรพัยำกรธรรมชำตแิละแหล่งประโยชน์ทีป่ระชำชนสำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์ได้ (ป่ำชุมชน 

อำ่งเกบ็น ้ำ ทะเล แม่น ้ำ สถำนทีเ่คำรพสกักำระของชุมชน เช่น ดอนปู่ ตำ คุม้ และอื่นๆ)  ทุนทีเ่ป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่ว (ป่ำไม ้ทะเล ภเูขำ แหล่งน ้ำ ศลิปวฒันธรรม เกษตร และอืน่ๆ) 

2.2) สว่นที ่2 ขอ้มลูดำ้นกำรสื่อสำร ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูกระบวนกำรสือ่สำรในชุมชน 

(ผูใ้หข้อ้มลู ประเภทของขอ้มลู ชอ่งทำงกำรสือ่สำร และกำรใชป้ระโยชน์) 
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2.3) ส่วนที ่3 ขอ้มูลดำ้นกำรดูแลสุขภำพ ซึง่ประกอบด้วย ปัญหำสุขภำพและโรคทีพ่บ

บ่อย 5 อนัดบัในพืน้ที ่ ปัญหำโรคระบำดในพืน้ที ่ปัญหำโรคเรือ้รงัในพืน้ที ่กำรจดับรกิำรตำมปัญหำและ

ควำมต้องกำรในพื้นที่ สถำนที่/แหล่งบรกิำรสุขภำพทีม่ใีนพื้นที่ ผูใ้หบ้รกิำร/ดูแลรกัษำด้ำนสุขภำพใน

พืน้ที ่

2.4) ส่วนที ่4 ขอ้มูลด้ำนประชำกร ซึ่งประกอบด้วย จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วง

อำย ุสถติกิำรเกดิ/ตำย  กำรจดักำรศกึษำในชมุชน และกำรอพยพแรงงำนเขำ้มำท ำงำนในพืน้ที ่

2.5) ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ปัญหำและกำรจัดกำรปัญหำ

สิง่แวดลอ้มในชมุชน ปัญหำสิง่แวดลอ้มในชมุชนทีย่งัตอ้งกำรพฒันำ และกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มในชมุชน

ทีเ่อือ้ต่อกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ 

2.6) สว่นที ่6 ขอ้มลูดำ้นเศรษฐกจิชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย อำชพีหลกัของประชำชนสว่น

ใหญ่ในชมุชน  กำรรวมกลุ่มอำชพีของประชำชนในชมุชน แหล่งเงนิทุนในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอำชพี 

และกจิกรรมทีเ่ป็นกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชำชนในชมุชนมคีวำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

2.7) ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ซึ่งประกอบด้วย กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในชุมชน กำรปกครองทีท่ ำใหค้นอยู่ร่วมกนัอย่ำงสงบสุข กำรใชส้ทิธใินกำรเลอืกตัง้ และสทิธิ

ในกำรจดักำรทรพัยำกร 
 

2. รายละเอียดค าอธิบายข้อมลูในแบบสอบถาม  

2.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถำมชุดข้อมูลพื้นฐำน 7 ด้ำน ระดับบุคคลและครอบครวั ดัง

รำยละเอยีดต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสมาชิกในครวัเรือนและการช่วยเหลือ/ดแูล   
จดุประสงค ์ 
 เพื่อตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูทีแ่สดงถงึรำยละเอยีดของสมำชกิในครวัเรอืนเกีย่วกบั ขอ้มลูทัว่ไป 
ขอ้มลูกำรประกอบอำชพีและประเภทผูท้ีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอื ขอ้มลูพฤตกิรรมเสีย่ง ภำวะเสีย่งจำก
กำรท ำงำน ปัญหำสุขภำพและกำรเจบ็ป่วย และภำวะฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษำ  ขอ้มลูกำรเจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอื
พกิำร กำรดูแลรกัษำเมื่อมภีำวะเจบ็ป่วย ปัญหำและควำมตอ้งกำรในกำรดูแลรกัษำสขุภำพ และสภำวะ
กำรเจบ็ป่วยในปัจจุบนั  และขอ้มลูผูท้ีค่รวัเรอืนใหก้ำรชว่ยเหลอื/ดแูลซึง่เป็นบุคคลทีอ่ยูน่อกครวัเรอืน 
ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 

ข้อท่ี 1.1. ข้อมูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เลขประจ ำตวัประชำชน ค ำน ำหน้ำชื่อ/ชัน้ยศ ชื่อ-นำมสกุลของ
สมำชกิในครวัเรอืน เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชำต ิศำสนำ สถำนภำพสมรส กำรศกึษำ ควำมเกีย่วขอ้งกบั
หวัหน้ำครวัเรอืน และกำรพกัอำศยั โดยมขีอ้มลูดงันี้ 

 ครัวเรือน หมำยถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้ำนเรือนเดียวกันและกินอยู่ด้วยกัน ซึ่ง
ครวัเรอืนหนึ่งๆอำจมไีดห้ลำยครอบครวั 

 สมาชิกในครวัเรือน  หมำยถงึ บุคคลทีม่ชี ื่อในทะเบยีนบำ้น และบุคคลทีไ่ม่มรีำยชื่อ
ในทะเบยีนบำ้นแต่พกัอำศยัอยูใ่นครวัเรอืน  โดยมขีอ้มลูดงันี้ 
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 เลขประจ าตวัประชาชน  หมำยถงึ เลขทีป่ระจ ำตวัประชำชนซึ่งมทีัง้หมด 13 หลกั 
โดยผูท้ีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน ใหร้ะบุในชอ่งม ีพรอ้มทัง้กรอกตวัเลขใหค้รบทกุชอ่ง และส ำหรบับุคคล
ทีไ่ม่มเีลขประจ ำตวัประชำชน ตวัอย่ำงเช่น ผูท้ีไ่ม่มบีตัรประชำชน  หรอืผูท้ีเ่ป็นบุคคลต่ำงดำ้วใหร้ะบุใน
ชอ่งไมม่ ี

 ค าน าหน้าช่ือ/ชัน้ยศ หมำยถงึ ค ำทีใ่ส่ไวก้่อนชือ่และนำมสกลุของสมำชกิในครวัเรอืน 
ซึ่งประกอบด้วย ค ำน ำหน้ำชื่อ(เช่น เด็กชำย เด็กหญิง นำย นำงสำว นำง) ยศ(เช่น พ.ต.ท. ร.อ.) 
ต ำแหน่ง(เชน่ ผศ. รศ. ศ.) คณุวุฒ(ิเชน่ ดร. นพ.) และอืน่ๆ  

 ช่ือ-นามสกลุ หมำยถงึ ชื่อและนำมสกุลจรงิตำมทะเบยีนบำ้น หรอืบตัรประชำชนของ
สมำชกิแต่ละคนในครวัเรอืน 

 เพศ หมำยถงึ เพศของสมำชกิแต่ละคนในครวัเรอืน 

 วันเดือนปีเกิด หมำยถึง วันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่เกิดของสมำชิกแต่ละคนใน
ครวัเรอืน 

 สญัชาติ หมำยถงึ สญัชำตติำมทีเ่ป็นจรงิของสมำชกิแต่ละคนในครวัเรอืนทีม่สีญัชำต ิ
เช่น สญัชำติไทย จนี เวยีดนำม ลำว กมัพูชำ พม่ำ มำเลเซีย สงิค์โป เป็นต้น   และส ำหรบับุคคลที่ไม่
สำมำรถระบุสญัชำตไิด ้ใหร้ะบุไรส้ญัชำต ิ

 ศาสนา หมำยถึง ควำมเชื่อ สิ่งที่เคำรพ นับถือ สักกำระของสมำชิกในครวัเรือน  
ส ำหรบัผูท้ีไ่มม่คีวำมเชื่อ หรอืไมม่สีิง่ทีเ่คำรพนับถอื สกักำระใดๆ เลยใหร้ะบุ ไม่นบัถอืศำสนำ  ส ำหรบัผู้
ทีม่คีวำมเชื่อ สิง่ที่เคำรพ นับถือ สกักำระใหร้ะบุศำสนำตำมที่เคำรพนับถอื เช่น ศำสนำพุทธ ศำสนำ
ครสิต ์ ศำสนำอสิลำม และศำสนำอืน่ๆ  

 สถานภาพสมรส หมำยถงึ ควำมผูกพนัระหว่ำงชำยกบัหญิงในกำรเป็นสำมภีรรยำ 
โดยผูท้ีย่งัไมเ่คยสมรสให้ระบุโสด  ส ำหรบัผูท้ีอ่ยู่รว่มกนัฉันทส์ำมภีรรยำทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยโดยกำร
จดทะเบยีนสมรส ใหร้ะบุสมรสจดทะเบยีน  ส่วนผูท้ีอ่ยู่รว่มกนัฉนัทส์ำมภีรรยำทีไ่ม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย
โดยไม่ได้จดทะเบยีนสมรส ใหร้ะบุสมรสไม่จดทะเบยีน  ส ำหรบัผูท้ีคู่่สมรสเสยีชวีติไปแล้วและยงัไม่ได้
สมรสใหม่ ให้ระบุหม้ำย  ส ำหรบัสำมภีรรยำที่หย่ำกนัโดยถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว ให้ระบุหย่ำ  และ
ส ำหรบัผูท้ีม่ไิด้อยู่ร่วมกนัฉันทส์ำมภีรรยำแล้ว แต่ยงัไม่ไดห้ย่ำกนัตำมกฎหมำย รวมทัง้ผูท้ีไ่ม่ได้สมรส
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย แต่ไม่ไดอ้ยู่ร่วมกนัฉันทส์ำมภีรรยำ ใหร้ะบุแยกกนัอยู่  ซึ่งขอ้มูลในด้ำนนี้ให้
ตอบแบบสอบถำมเฉพำะผูท้ีม่อีำยตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป  สว่นในผูท้ีอ่ำยตุ ่ำกว่ำ 15 ปีใหร้ะบุไมเ่ขำ้ขำ่ย   

 การศึกษา หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกบัสถำนะทำงกำรศึกษำและระดับกำรศึกษำของ
สมำชกิในครวัเรอืน โดยในส่วนของสถำนะทำงกำรศกึษำ เป็นขอ้มูลที่แสดงถึงควำมเป็นไปทำงด้ำน
กำรศึกษำของสมำชิกในครัวเรือน  ส ำหรับผู้ที่ไม่ เคยมีประสบกำรณ์ ในกำรเรียนหนังสือจำก
สถำบันกำรศึกษำใดเลยให้ระบุไม่ได้เรยีน  ส ำหรบัผู้ที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำให้ระบุก ำลังศึกษำ   
ส ำหรบัผูท้ีส่ ำเรจ็กำรศกึษำแลว้ใหร้ะบุจบกำรศกึษำ และในส่วนของขอ้มลูระดบักำรศกึษำ เป็นขอ้มลูที่
แสดงถึงระดับชัน้ของกำรศึกษำในแต่ละระดับที่สมำชิกในครวัเรอืนก ำลังได้รบักำรศกึษำหรอืส ำเร็จ
กำรศึกษำไปแล้ว เช่น  อนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ประกำศนียบตัรวชิำชพี ประกำศนียบตัรวชิำชพีชัน้สงู อนุปรญิญำ ปรญิญำตร ีและสงูกว่ำปรญิญำตร ีให้
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ระบุตำมระดบักำรศกึษำทีก่ ำลงัศกึษำหรอืส ำเรจ็กำรศกึษำแลว้ ซึง่ขอ้มูลในดำ้นนี้ใหต้อบแบบสอบถำม
เฉพำะผูท้ีม่อีำยตุัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป  สว่นในเดก็ทีอ่ำยตุ ่ำกว่ำ 5 ปีใหร้ะบุไมเ่ขำ้ขำ่ย 

 ความเก่ียวข้องกบัหวัหน้าครวัเรือน หมำยถึง ควำมเกี่ยวพนัธ์กนัของสมำชกิใน
ครวัเรอืนกบัหวัหน้ำครวัเรอืน ในฐำนะต่ำงๆ เชน่ บดิำ มำรดำ บุตร พี ่น้อง ปู่ /ยำ่ ตำ/ยำย หลำน เป็นตน้ 

 การพกัอาศยั หมำยถึง กำรมีชื่อในทะเบียนบ้ำนและกำรพกัอำศยัอยู่ในครวัเรอืน  
โดยสมำชกิทีม่ชี ื่อในทะเบียนบ้ำนและพกัอำศยัอยู่กบัครวัเรอืน ใหร้ะบุมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนและพกั
อำศยั  ส ำหรบัสมำชกิทีม่ชี ื่อในทะเบยีนบำ้นแต่ไม่ไดพ้กัอำศยัอยูก่บัครวัเรอืน ใหร้ะบุมชีือ่อยู่ในทะเบยีน
บำ้นแต่ไม่พกัอำศยั และส ำหรบัผูท้ีไ่มม่ชีือ่ในทะเบยีนบำ้นแต่พกัอำศยัอยูก่บัครวัเรอืน ใหร้ะบุไม่มชีื่ออยู่
ในทะเบยีนบำ้นแต่พกัอำศยั   

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลูเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลข หรอืรหสัในช่องว่ำง กรณีทีไ่ม่
มขีอ้มลูในรหสัใหเ้ตมิขอ้ควำมในช่องว่ำง  หรอืถ้ำหำกไม่สำมำรถเตมิขอ้มูลได้ใหข้ดีเครื่องหมำย – ใน
ชอ่งว่ำง 

 

ข้อท่ี 1.2. ข้อมูลการประกอบอาชีพ และประเภทความต้องการได้รบัการช่วยเหลือ/ดแูล 
ได้แก่ อำชพีหลกั อำชพีเสรมิ พื้นที่กำรท ำงำน และประเภทควำมต้องกำรได้รบัควำมช่วยเหลอื /ดูแล 
โดยมขีอ้มลูดงันี้ 

 อาชีพหลกั หมำยถงึ อำชพีทีท่ีท่ ำรำยไดใ้หก้บัครวัเรอืนสงูสดุ หรอือำชพีทีต่อ้งใชเ้วลำ
สว่นใหญ่ในกำรประกอบกำรเพือ่หำรำยไดใ้หแ้กค่รวัเรอืน เช่น ท ำนำ ท ำไร ่ท ำสวน เลี้ยงสตัว ์เพำะเลีย้ง
สตัว์น ้ ำ ประมง รบัจ้ำงทัว่ไป/บริกำร ท ำงำนบ้ำน กรรมกร ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว อุตสำหกรรมใน
ครวัเรอืน รบัรำชกำร รฐัวสิำหกจิ พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน และนักเรยีน/นักศกึษำ เป็นตน้ กรณีทีไ่ม่ได้
ประกอบอำชพีใหร้ะบุ ว่ำงงำน/ไมม่งีำนท ำ  ซึง่ขอ้มลูในดำ้นนี้ใหต้อบแบบสอบถำมเฉพำะผูท้ีม่อีำยตุัง้แต่ 
15 ปี ถงึ 60 ปีเต็ม  ส่วนในเดก็ทีอ่ำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี หรอืผูท้ีม่อีำยุ 60 ปีขึน้ไป หรอืผูท้ีก่ ำลงัศกึษำอย่ำง
เดียวโดยไม่ประกอบอำชีพ หรือผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ที่เป็นสมณะเพศ
(พระภกิษุ สำมเณร นกับวช แมช่ ีและอืน่ๆ) ใหร้ะบุไมเ่ขำ้ขำ่ย   

 อาชีพเสริม หมำยถงึ อำชพีทีต่อ้งใชเ้วลำท ำหลงัจำกกำรท ำอำชพีหลกัเพือ่เป็นรำยได้
เสรมิให้แก่ครวัเรอืน เช่น กำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน เลี้ยงสตัว์ ประมง รบัจ้ำงหรอืบรกิำร  ท ำงำนบ้ำน 
กรรมกร คำ้ขำย/ธุรกจิส่วนตวั อุตสำหกรรมในครวัเรอืน เป็นตน้ กรณีทีไ่ม่มอีำชพีเสรมิใหร้ะบุไม่มี  ซึ่ง
ขอ้มูลในด้ำนนี้ใหต้อบแบบสอบถำมเฉพำะผูท้ีม่อีำยุตัง้แต่ 15 ปีถงึ 60 ปีเต็ม  ส่วนในเดก็ทีอ่ำยุต ่ำกว่ำ 
15 ปี หรอืผูท้ีม่อีำยุ 60 ปีขึน้ไป หรอืผูท้ีก่ ำลงัศกึษำอย่ำงเดยีวโดยไม่ประกอบอำชพี หรอืผูพ้กิำรทีไ่ม่
สำมำรถชว่ยเหลอืตนเองได ้หรอืผูท้ีเ่ป็นสมณะเพศ(พระภกิษุ สำมเณร นกับวช แมช่ ีและอืน่ๆ)ใหร้ะบุไม่
เขำ้ขำ่ย   

 พื้นท่ีการท างาน หมำยถงึ กำรยำ้ยหรอืกำรอพยพเพื่อไปท ำงำนในพื้นทีต่่ำงๆ ของ
สมำชกิในครวัเรอืน เช่น ท ำงำนในพื้นที่ต ำบล เป็นกำรท ำงำนของสมำชกิในครวัเรอืนที่ท ำงำนอยู่ใน
พืน้ทีต่ ำบล ท ำงำนนอกพื้นทีต่ ำบลในลกัษณะเชำ้ไปเยน็กลบั เป็นกำรเดนิทำงไปท ำงำนในพื้นทีอ่ื่นๆที่
อยู่นอกต ำบลในลักษณะเช้ำไปเย็นกลับ โดยที่สมำชิกในครวัเรอืนยงักลับมำพักอำศัยในครวัเรอืน  
ท ำงำนนอกพื้นที่ต ำบลบำงช่วงเวลำหรอืตำมฤดูกำล เป็นกำรยำ้ยหรอืกำรอพยพเพื่อไปท ำงำนในพืน้ที่
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อื่นๆที่อยู่นอกต ำบลเป็นเวลำนำน เมื่อเสรจ็จำกภำรกจิกำรท ำงำนจงึได้กลบัมำพกัอำศยัในครวัเรอืน  
และท ำงำนอยู่ต่ำงต ำบล หรอืต่ำงอ ำเภอ หรอืต่ำงจงัหวดั หรอืต่ำงประเทศ เป็นกำรระบุกำรยำ้ยหรอืกำร
อพยพเพื่อไปท ำงำนในพื้นทีอ่ื่นๆ (ต่ำงต ำบล หรอืต่ำงอ ำเภอ หรอืต่ำงจงัหวดั หรอืต่ำงประเทศ )อย่ำง
ถำวร โดยไมไ่ดก้ลบัมำพกัอำศยัในครวัเรอืน ถงึแมจ้ะมชีือ่ปรำกฏอยูใ่นทะเบยีนบำ้นกต็ำม ส ำหรบัผูท้ีไ่ป
ท ำงำนประจ ำอยูต่่ำงต ำบล ใหร้ะบุอยูต่่ำงต ำบล  ส ำหรบัผูท้ีไ่ปท ำงำนประจ ำอยูต่่ำงอ ำเภอ ใหร้ะบุอยูต่่ำง
อ ำเภอ ส ำหรบัผูท้ีไ่ปท ำงำนประจ ำอยู่ต่ำงจงัหวดั ใหร้ะบุอยู่ต่ำงจงัหวดั ส ำหรบัผูท้ีไ่ปท ำงำนประจ ำอยู่
ต่ำงประเทศ ใหร้ะบุอยูต่่ำงประเทศ กรณีทีไ่มไ่ดป้ระกอบอำชพี ใหร้ะบุว่ำงงำน/ไมม่งีำนท ำ 

 ความต้องการได้รบัการช่วยเหลือ/ดูแล หมำยถงึ บุคคลทีอ่ยู่ในครวัเรอืนและเป็น
ภำระส ำหรบัสมำชกิคนอื่นๆในครวัเรอืนทีต่อ้งรบัผดิชอบในกำรช่วยเหลอื/ดูแล ซึง่เกดิขึน้จำกเป็นวยัที่
ชว่ยเหลอืตนเองไดน้้อย หรอืมปัีญหำควำมพกิำร หรอืมปัีญหำกำรเจบ็ป่วยต่ำงๆ  เชน่  

 ไม่มี  หมำยถงึ บุคคลทีเ่ป็นสมำชกิในครวัเรอืนไม่ไดเ้ป็นภำระทีต่อ้งใหก้ำรช่วยเหลอื/
ดแูล จำกปัญหำสำเหตุในดำ้นต่ำงๆ ดงัทีก่ ำหนด 

 เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี หมำยถึง เด็กแรกเกดิจนถึงอำยุต ่ำกว่ำ 5 ปี ทัง้ชำยและหญิง 
โดยนบัอำยเุตม็ปีบรบิรูณ์ 

 ผู้สงูอาย ุหมำยถงึ บุคคลทีม่อีำยตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ทัง้ชำยและหญงิ โดยนบัอำยุเตม็ปี
บรบิรูณ์ 

 ผู้พิการทางกาย/การเคล่ือนไหว หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมพกิำรทำงด้ำนร่ำงกำย/
กำรเคลื่อนไหว เช่น อมัพำต  แขน-ขำด้วน ไม่มีฝ่ำมอื-ฝ่ำเท้ำ เป็นต้น ซึ่งครวัเรอืนต้องให้กำรดูแล/
ชว่ยเหลอื  

 ผู้พิการทางการมองเห็น หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมพกิำรทำงด้ำนกำรมองเห็น เช่น 
ตำบอด 2 ขำ้ง หรอืตำมบอดขำ้งเดียว อกีขำ้งหนึ่งมองเห็นเลือนรำง เป็นต้น ซึ่งครวัเรอืนต้องให้กำร
ดแูล/ชว่ยเหลอื 

 ผู้พิการทางการได้ยิน/ส่ือความหมาย หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมพกิำรทำงด้ำนกำร
ไดย้นิและกำรพดู เชน่ หหูนวก เป็นใบ ้เป็นตน้ ซึง่ครวัเรอืนตอ้งใหก้ำรดแูล/ชว่ยเหลอื 

 ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้ หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมพกิำรทำงดำ้นสตปัิญญำ
และกำรเรยีนรู ้เชน่ ปัญญำออ่น ออทสิตกิ เป็นตน้ ซึง่ครวัเรอืนตอ้งใหก้ำรดแูล/ชว่ยเหลอื 

 ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมพกิำรทำงดำ้นจติและพฤตกิรรม 
เชน่ โรคบำ้ วกิลจรติ เป็นตน้ ซึง่ครวัเรอืนตอ้งใหก้ำรดแูล/ชว่ยเหลอื 

 ผู้ติดยาเสพติด หมำยถงึ บุคคลทีใ่ชส้ำรเสพตดิประเภทต่ำงๆ เช่น ผงขำว/เฮโรอีน 
ฝ่ิน กญัชำ ยำบำ้ สำรระเหย พชืกระท่อม ยำคลำยเครยีด/ยำกล่อมประสำท ยำอ/ียำเลฟิ ยำเค/เคตำมนี 
โคเคน ไอซ์ เป็นต้น ทัง้นี้ไม่นับรวมเหล้ำ บุหรี่ หรอืยำแก้ปวดต่ำง ๆ  ซึ่งครัวเรอืนต้องให้กำรดูแล
ชว่ยเหลอื 

 ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเช้ือ HIV หมำยถงึ ผูป่้วยเอดสห์รอืผูต้ดิเชื้อ HIV ซึ่งครวัเรอืนต้อง
ใหก้ำรดแูลชว่ยเหลอื 

 ผู้ป่วยเรือ้รงั  หมายถึง  โรคทีเ่มือ่เป็นแลว้จะมอีำกำรหรอืตอ้งไดร้บักำรรกัษำ 
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ตดิต่อกนันำนเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป   

 อ่ืนๆ  หมำยถงึ บุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่สำมำรถจดักลุ่มไดด้งัประเภทของขอ้มลูผูท้ี่สมำชกิใน
ครวัเรอืนใหก้ำรดแูลชว่ยเหลอืตำมทีก่ล่ำวมำในขำ้งตน้ ซึง่ครวัเรอืนตอ้งใหก้ำรดแูลชว่ยเหลอื 

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลูเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลข หรอืรหสัในช่องว่ำง กรณีทีไ่ม่
มขีอ้มลูในรหสัใหเ้ตมิขอ้ควำมในช่องว่ำง  หรอืถ้ำหำกไม่สำมำรถเตมิขอ้มูลได้ใหข้ดีเครื่องหมำย – ใน
ชอ่งว่ำง 

 

ข้อ 1.3. ข้อมลูพฤติกรรมเส่ียง ภาวะเส่ียงจากการท างาน ปัญหาสุขภาพและการเจบ็ป่วย 
และภาวะฉุกเฉินท่ีต้องรกัษา ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยง อำชพีที่ไม่ปลอดภัย ปัญหำสุขภำพและกำร
เจ็บป่วย (ในระยะ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ) และภำวะฉุกเฉินทีต่้องรกัษำ (ในระยะ 6 เดอืนที่ผ่ำนมำ) โดยมี
ขอ้มลูดงันี้ 

 พฤติกรรมเส่ียง หมำยถงึ พฤตกิรรมของสมำชกิในครวัเรอืนทีม่แีนวโน้มในกำรเกดิ
ปัญหำสุขภำพ หรอืพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตัแิล้วอำจน ำไปสู่กำรเกดิอนัตรำยต่อชีวติและสุขภำพของ
ตนเองและผูอ้ืน่  

 ภาวะเส่ียงจากการท างาน หมำยถงึ กำรท ำมำหำกนิที่เกดิจำกกจิกรรมหรอืบรกิำร
ใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรำยต่อสขุภำพของสมำชกิในครวัเรอืน  

 ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย หมำยถึง อำกำรหรอือำกำรแสดงของสมำชิกใน
ครวัเรอืนทีม่คีวำมเจบ็ป่วย จนตอ้งไปพบแพทย ์ซึง่เกดิขึน้ในระยะ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ  เชน่ อำกำรไข ้ไอ 
เจบ็คอ อุจจำระรว่ง กระเพำะอำหำร ปวดเมื่อยกลำ้มเนื้อ บำดเจบ็จำกกำรทะเลำะววิำท ท ำรำ้ยรำ่งกำย 
ภำวะขำดสำรอำหำร พฒันำกำรทีล่่ำชำ้ในเดก็แรกเกดิ -  5 ปี เชน่  

 อจุจาระร่วง หมำยถงึ กำรถ่ำยอุจจำระมำกกว่ำ 3 ครัง้ต่อวนั หรอืถ่ำยมมีกูเลอืดเพยีง 
1 ครัง้  

 กระเพาะอาหาร หมำยถึง อำกำรปวดแสบ จุกแน่นท้อง ก่อนและหลงัรบัประทำน
อำหำร 

 ภาวะขาดสารอาหาร หมำยถงึ สมำชกิในครวัเรอืนมภีำวะทีร่่ำงกำยไดร้บัสำรอำหำร
ไมเ่พยีงพอ อำจเกดิจำกกำรไดร้บัสำรอำหำรน้อยกว่ำปกตหิรอืจำกควำมบกพรอ่งของระบบกำรย่อยและ
กำรดดูซมึอำหำรในระยะ 2-3 ปีแรกของชวีติ  

 พฒันาการท่ีล่าช้าในเด็กแรกเกิด -  5 ปี หมำยถงึ กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรท ำ
หน้ำทีแ่ละวุฒภิำวะของอวยัวะต่ำงๆ ของสมำชกิในครวัเรอืนทีเ่ป็นเด็กแรกเกดิ - 5 ปี ทีล่่ำชำ้กว่ำเด็ก
ปกตใินวยัเดยีวกนัทีส่ำมำรถท ำสิง่หนึ่งสิง่ใดได ้  

 ภาวะฉุกเฉินท่ีต้องรกัษา หมำยถงึ อำกำรหรอือำกำรแสดงมเีกดิควำมเจ็บป่วยและ
ตอ้งไปพบแพทยท์นัทสีมำชกิในครวัเรอืน ซึง่เกดิขึน้ในระยะเวลำ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ เช่น ไขส้งู ชกั หอบ
เหนื่อย เหนื่อยเพลยี ไม่มแีรง หมดสต ิบำดเจบ็ อุบตัเิหตุจรำจร บำดเจบ็จำกอุบตัเิหตุอื่นๆ เชน่ หกลม้ 
ถกูของมคีมบำด ถกูของหนกัตกทบัหรอืกระแทก สนุขักดั งกูดั สตัวท์ ำรำ้ย เป็นตน้  
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วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลูเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลข หรอืรหสัในช่องว่ำง กรณีทีไ่ม่
มขีอ้มลูในรหสัใหเ้ตมิขอ้ควำมในช่องว่ำง  หรอืถ้ำหำกไม่สำมำรถเตมิข้อมูลได้ใหข้ดีเครื่องหมำย – ใน
ชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

 ข้อท่ี 1.4. ข้อมูลการเจบ็ป่วยเรื้อรงัหรือพิการ การดูแลรกัษาเม่ือมีภาวะเจบ็ป่วยปัญหา

และความต้องการในการดแูลรกัษาสขุภาพ และสภาวะการเจบ็ป่วยในปัจจบุนั ไดแ้ก ่กำรเจบ็ป่วย

เรือ้รงัหรอืพกิำร แนวทำงกำรดแูลรกัษำเมือ่มภีำวะเจบ็ป่วยปัจจุบนัหรอืเรือ้รงั สถำนทีใ่หบ้รกิำรหรอืดแูล

สขุภำพในกรณีทีเ่จบ็ป่วยเลก็น้อย ผูใ้หก้ำรดูแลเมือ่มภีำวะเจบ็ป่วยปัจจุบนัหรอืเรือ้รงั สทิธ/ิสวสัดกิำรใน

กำรรกัษำ ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรดูแลรกัษำสุขภำพในปัจจุบัน และสภำวะกำรเจ็บป่วยใน

ปัจจุบนั โดยมขีอ้มลูดงันี้ 

 การเจบ็ป่วยเรื้อรงั หมำยถงึ กำรเจบ็ป่วยของสมำชกิในครวัเรอืนแต่ละคนทีม่อีำกำร
หรอือำกำรแสดงของควำมเจบ็ป่วยนำนเกนิกว่ำ 6 เดอืน  เช่น เบำหวำน ควำมดนัโลหติสงู ปวดขอ้/ขอ้
เสือ่ม หวัใจ มะเรง็ หอบหดื ภมูแิพ ้ เก๊ำท ์ไตวำย อมัพำต เป็นตน้ 

 ปัญหาความพิการ หมำยถงึ ควำมบกพร่องทีเ่กดิขึน้กบัสมำชกิในครวัเรอืนทำงดำ้น
รำ่งกำยและกำรเคลื่อนไหว กำรมองเหน็ กำรไดย้นิ/กำรสือ่สำร จติใจ อำรมณ์ พฤตกิรรม สตปัิญญำ/กำร
เรยีนรู ้ 

 แนวทางในการดแูลรกัษาเม่ือมีภาวะเจบ็ป่วยปัจจุบนัหรือเรื้อรงั หมำยถงึ วธิกีำร
ทีส่มำชกิในครวัเรอืนเลอืกใชใ้นกำรดูแลตนองหรอืดูแลสมำชกิคนอื่นในครวัเรอืน เมือ่เกดิกำรเจบ็ป่วยใน
ปัจจุบนัหรอืเจ็บป่วยเรื้อรงั เช่น กนิยำ/ฉีดยำอย่ำงต่อเนื่อง ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม(โดยกำรควบคุม
อำหำร ออกก ำลงักำยสม ่ำเสมอ ควบคมุควำมเครยีด และอืน่ๆ) เฝ้ำระวงัและสงัเกตอำกำรผดิปกต ิไปรบั
กำรตรวจรำ่งกำยอยำ่งต่อเนื่อง กำรดแูลทำงดำ้นอำหำร (โดยกำร ป้อนอำหำร กำรใหอ้ำหำรทำงสำยยำง 
และอืน่ๆ) กำรเฝ้ำระวงัอำกำรผดิปกตขิองรำ่งกำย กำรท ำกำยภำพบ ำบดั และอืน่ๆ 

 การท ากายภาพบ าบดั หมำยถึง กำรรกัษำสมำชกิในครวัเรอืนด้วยวธิกีำรใช้ควำม
ร้อน แสง เสียงไฟฟ้ำ กำรดึง กำรดัด  กำรนวด กำรบริหำรร่ำงกำย ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำง
กำยภำพบ ำบดัชนิดต่ำง ๆ เพื่อฟ้ืนฟู ป้องกนั ปรบัปรงุ แกไ้ขสมรรถภำพของส่วนร่ำงกำยทีเ่สื่อมสภำพ
หรอืพกิำรใหก้ลบัคนืดทีัง้รปูรำ่งและหน้ำที ่

 สถานท่ีให้บริการหรือการดแูลสุขภาพในกรณีท่ีเจบ็ป่วยเลก็น้อย หมำยถงึ พืน้ที่
ทีส่ำมำรถใหก้ำรดแูลตนเองแก่สมำชกิในครวัเรอืนยำมเจบ็ป่วยเลก็น้อยทัง้ในชมุชนและนอกชุมชน เช่น 
รำ้นขำยยำ สถำนีอนำมยั ศูนย์สุขภำพชุมชน โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพ โรงพยำบำล คลินิกแพทย ์
คลนิิกพยำบำล สถำนพยำบำล บำ้นหมอพืน้บำ้น หมอสมุนไพร วดั เป็นตน้  

 ผู้ให้การดแูลเม่ือมีภาวะเจบ็ป่วยปัจจุบนัหรือเรื้อรงั หมำยถงึ สมำชกิในครวัเรอืน
หรอืผู้ที่อยู่นอกครวัเรอืน ซึ่งได้ให้กำรดูแลสมำชกิในครวัเรอืนที่มภีำวะเจ็บป่วยปัจจุบนัหรอืเจ็บป่วย
เรือ้รงั  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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 สิทธิ/สวสัดิการในด้านการรกัษา หมำยถงึ อ ำนำจอนัชอบท ำทีส่มำชกิในครวัเรอืน
ไดร้บัเมือ่เขำ้รบักำรรกัษำจำกสถำนพยำบำลและในชุมชน เชน่ จ่ำยเอง สทิธบิตัรทอง ประกนัสงัคม รบั
รำชกำร รฐัวสิำหกจิ ประกนัสขุภำพเอกชน กองทนุและสวสัดกิำรอืน่ๆ 

 ปัญหาและความต้องการในการดูแลรกัษาสุขภาพในปัจจุบนั หมำยถึง สิ่งที่
เกดิขึ้นหรอืสิง่ที่ขดัขวำงเพื่อไม่ให้สมำชกิในครวัเรอืนสำมำรถดูแลรกัษำสุขภำพได้ โดยที่สมำชิกใน
ครวัเรอืนสำมำรถบอกสิง่ทีต่อ้งกำรในกำรดูแลรกัษำสุขภำพได ้เช่น กนิยำ/ฉีดยำไม่ต่อเนื่อง กำรไปรบั
กำรรกัษำหรือตรวจสุขภำพไม่ต่อเนื่อง กำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมท ำได้ยำก หรือมีข้อก ำจัด  (เช่น
ควบคุม/งดอำหำร กำรกินเหล้ำ/สูบบุหรี่ กำรออกก ำลังกำย กำรควบคุมควำมเครยีด เป็นต้น ) เกิด
ภำวะแทรกซ้อน/มอีำกำรผดิปกติ (เช่น ชำปลำยมือปลำยเท้ำ แขนขำอ่อนแรง หอบเหนื่อย หำยใจ
ล ำบำก อำกำรบวม เป็นต้น) ควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปรกัษำ ต้องอยู่ตำมล ำพังขำดผู้ดูแล
ชว่ยเหลอื สถำนบรกิำรแออดั ไมไ่ดร้บัควำมสะดวกในกำรไปใชบ้รกิำร รำยไดไ้มเ่พยีงพอในกำรรกัษำใน
ระหว่ำงกำรเจบ็ป่วย เป็นตน้  

 สภาวะการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั หมำยถงึ กำรทีส่มำชกิในครวัเรอืนมอีำกำรเจบ็ป่วย 
และสำมำรถด ำเนินชวีติไดด้ว้ยตนเอง อยูก่บับำ้นไปไหนไมไ่ด ้และไมส่ำมำรถเดนิไปไหนมำไหนได ้ 

 ป่วย ไปไหนมาไหนได้ หมำยถึง สมำชกิในครวัเรอืนมอีำกำรเจ็บป่วยแต่สำมำรถ
ด ำเนินชวีติและเดนิทำงไปไหนมำไหนได ้

 ป่วย อยู่กบับ้านไปไหนมาไหนไม่ได้ หมำยถงึ สมำชกิในครวัเรอืนมอีำกำรเจบ็ป่วย 
ตอ้งอยูก่บับำ้น ไมส่ำมำรถไปไหนมำไหนได ้  

 ป่วย นอนกบัเตียง หมำยถงึ สมำชกิในครวัเรอืนมอีำกำรเจบ็ป่วย ไม่สำมำรถลุกเดนิ
ไปไหนได ้ตอ้งนอนบนเตยีงตลอดเวลำ  

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลูเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลข หรอืรหสัในช่องว่ำง กรณีทีไ่ม่
มขีอ้มลูในรหสัใหเ้ตมิขอ้ควำมในช่องว่ำง  หรอืถ้ำหำกไม่สำมำรถเตมิขอ้มูลได้ใหข้ดีเครื่องหมำย – ใน
ชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)  
 

ข้อท่ี 1.5. ข้อมูลบุคคลท่ีอยู่นอกครวัเรือนซ่ึงสมาชิกในครวัเรือนได้ให้การช่วยเหลือ/
ดแูล ผู้ท่ีครวัเรือนให้การช่วยเหลือ/ดแูล 

 ไม่มี  หมำยถึง ไม่มีบุคคลที่อยู่นอกครวัเรือนซึ่งสมำชิกในครัวเรือนต้องให้กำร
ชว่ยเหลอื/ดแูล 

 ประเภทผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ หมำยถึง บุคคลที่อยู่นอกครวัเรอืน ซึ่งเป็น
ภำระส ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนตอ้งรบัผดิชอบในกำรช่วยเหลอื/ดแูล เช่น เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 5 ปี ผูส้งูอำย ุ
ผูพ้กิำรทำงกำย/กำรเคลื่อนไหว ผูพ้กิำรทำงกำรมองเหน็ ผูพ้กิำรทำงกำรไดย้นิ/สื่อควำมหมำย ผู้พกิำร
ทำงสตปัิญญำ/กำรเรยีนรู ้ผูพ้กิำรทำงจติ/พฤตกิรรม ผูย้ำกจน ขอทำนคนเรร่อ่น คนพลดัถิน่/พลดัหลง ผู้
ตดิยำเสพตดิ ผูท้ีถู่กคุมประพฤต ิเดก็ถกูทอดทิง้ ผูป่้วยเอดส/์ผูต้ดิเชือ้ HIV ผูถู้กทำรณุกรรม/ละเมดิสทิธิ ์ 
และอืน่ๆ 

 จ านวนผู้ท่ีครวัเรือนให้การช่วยเหลือ/ดูแล หมำยถงึ จ ำนวนของบุคคลทีอ่ยู่นอก
ครวัเรอืนซึง่เป็นภำระส ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนตอ้งรบัผดิชอบในกำรชว่ยเหลอื/ดแูล 
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 ความเก่ียวข้องกับครวัเรือน หมำยถึง ควำมเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนัของสมำชิกใน
ครวัเรอืน กบับุคคลที่อยู่นอกครวัเรอืนซึ่งเป็นภำระส ำหรบัสมำชิกในครวัเรอืนต้องรบัผดิชอบในกำร
ช่วยเหลือ/ดูแล เช่น พ่อ/แม่  ปู่ /ย่ำ/ตำ/ยำย  พี่/น้อง  บุตร หลำน ญำต ิ เพื่อนบ้ำน กรณีที่ไม่มคีวำม
เกีย่วขอ้งกบัสมำชกิในครวัเรอืน ใหร้ะบุ ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัครวัเรอืน 

 ความถ่ีในการช่วยเหลือ/ดูแล หมำยถึง จ ำนวนครัง้หรือระยะเวลำที่สมำชิกใน
ครวัเรอืนไดใ้หก้ำรช่วยเหลอื/ดูแล บุคคลทีอ่ยู่นอกครวัเรอืนซึง่เป็นภำระส ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนต้อง
รบัผดิชอบในกำรชว่ยเหลอื/ดแูลอยำ่งต่อเนื่อง   

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ให้ผู้บนัทึกขอ้มูล ขดีเครื่องหมำย ในช่อง [  ] หน้ำขอ้ประเภทของ
บุคคลทีอ่ยูน่อกครวัเรอืนซึง่สมำชกิในครวัเรอืนไดใ้หก้ำรช่วยเหลอื/ดูแล พรอ้มทัง้เตมิตวัเลข หรอืรหสัใน
ช่องว่ำง กรณีทีไ่ม่มขีอ้มูลในรหสัใหเ้ตมิขอ้ควำมในช่องว่ำง หรอืถ้ำหำกไม่สำมำรถเตมิขอ้มูลได้ให้ขดี
เครือ่งหมำย – ในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ส่วนท่ี 2 เศรษฐกิจของครวัเรือน 
จดุประสงค ์

เพื่อตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูดำ้นเศรษฐกจิของครวัเรอืน ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบัวถิกีำร
ผลติ ทรพัย์สนิและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกของครวัเรอืน ภำระหนี้สนิของครวัเรอืน แหล่งเงนิกู้ยมืของ
ครวัเรอืน และกำรออมเงนิของครวัเรอืน 
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั  
ข้อท่ี 2.1.วิถีการผลิต ประกอบดว้ย ประเภทกำรผลติ ช่วงเวลำในกำรผลติ เป้ำหมำยกำรผลติ 

ตน้ทนุในกำรผลติ แหล่งเงนิทนุ รำยไดจ้ำกผลผลติ โดยมขีอ้มลูดงันี้ 
 ประเภทการผลิต หมำยถงึ อำชพีทีส่มำชกิในครวัเรอืนไดด้ ำเนินกำรซึง่สำมำรถบอก

ถงึกระบวนกำรผลติได้ เช่น ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน เลี้ยงสตัว์ เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ ประมง  อุตสำหกรรมใน
ครวัเรอืน และอืน่ๆ โดยใหร้ะบุอำชพีทีท่ ำรำยไดส้งู ใน 2 อนัดบัแรกของครวัเรอืน 

 การเล้ียงสตัว์  หมำยถึง  กำรประกอบอำชพีโดยกำรเลี้ยงสตัว์ชนิดต่ำงๆ เช่น ววั 
ควำย แพะ แกะ ไก ่เป็ด หำ่น และไหม เป็นตน้ 

 การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า หมำยถงึ กำรประกอบอำชพีในกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำตัง้แต่วยั
อ่อนจนถึงขนำด โดยมีกำรควบคุมดูแลให้อำหำร หรอืเลี้ยงตำมธรรมชำติโดยไม่ให้อำหำร ซึ่งกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจะตอ้งครอบครองพืน้ทีจ่ ำนวนหนึ่งโดยไมค่ ำนึงถงึกรรมสทิธิใ์นกำรครอบครองพืน้ที ่

 ประมง หมำยถงึ กำรประกอบอำชพีในกำรจบั ดกั ล่อ ท ำอนัตรำย ฆ่ำหรอืเกบ็สตัวน์ ้ำ
ทีย่งัมชีวีติอยูจ่ำกพืน้ที/่แหล่งทีส่ตัวน์ ้ำเจรญิเตบิโตโดยธรรมชำต ิเชน่ กำรจบัปลำ กุง้ หอย เป็นตน้  

 อุตสาหกรรมในครวัเรือน หมำยถงึ อุตสำหกรรมที่ท ำกนัภำยในครวัเรอืน ในบ้ำน
หรอืทีอ่ยูอ่ำศยั เป็นอตุสำหกรรมทีใ่ชแ้รงงำนคนเป็นสว่นใหญ่ 

 ช่วงเวลาในการผลิต หมำยถึง กระบวนกำร/ขัน้ตอนในกำรผลิตตัง้แต่เริม่ต้นจน
สิ้นสุดกำรผลติในแต่ละครัง้ เช่น กำรท ำนำ ต้องมกีำรเตรยีมพื้นที่ตัง้แต่กำรไถนำ จนถงึเกบ็เกีย่วขำ้ว 
เรยีกว่ำ 1 รอบหรอื 1 ครัง้กำรผลติ 
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 เป้าหมายการผลิต หมำยถึง เป้ำหมำยหลักหรอืเป้ำหมำยที่ส ำคญัที่สุดของกำร
ประกอบอำชพีทีร่ะบุในประเภทของกำรผลติ เช่น เพื่อใชบ้รโิภค เพื่อจ ำหน่ำย และ เพื่อกำรบรโิภคและ
จ ำหน่ำย  

 ต้นทุนในการผลิต หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยในดำ้นต่ำงๆทีเ่กดิขึน้จำกกำรประกอบอำชพีที่
ระบุในประเภทของกำรผลิต เช่น ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำวตัถุดิบในกำรผลิต ค่ำซื้อเครื่องมือ 
เครื่องจกัร อุปกรณ์ในกำรผลติ ค่ำเช่ำเครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์ในกำรผลติ ค่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิ ค่ำ
ไฟฟ้ำ คำ่น ้ำ คำ่วสัดุอปุกรณ์อืน่ๆ และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 แหล่งเงินทุน หมำยถงึ แหล่งหรอืทีม่ำของเงนิทีเ่ป็นงบประมำณทีใ่ชใ้นกำรลงทุน เช่น 
ของตนเอง กูย้มืทัง้หมด กูย้มืบำงสว่น  

 รายได้จากผลผลิต หมำยถงึ รำยได้หรอืปรมิำณผลผลติที่เกดิขึน้จำกกำรประกอบ
อำชพีที่ระบุในประเภทของกำรผลติ  ในกรณีทีไ่ม่ได้ผลติเพื่อจ ำหน่ำยใหป้ระเมนิผลผลติออกมำในรูป
ของปรมิำณเงนิถำ้หำกไดม้กีำรจ ำหน่ำยผลผลติดงักล่ำว 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

ข้อท่ี 2.2. ทรพัยสิ์นและส่ิงอ านวยความสะดวกของครวัเรือน 

 ทรพัย์สินและส่ิงอ านวยความสะดวกของครวัเรือน หมำยถึง สิง่ของที่มีมูลค่ำ
สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็นเงนิได้ หรอืสิ่งที่เป็นทุนเพื่อใช้ในกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีวิตของ
สมำชกิในครวัเรอืน 

 อินเทอรเ์น็ต หมำยถงึ  กำรใชง้ำนคอมพวิเตอร ์หรอืโทรศพัทม์อืถอืหรอือุปกรณ์อื่นๆ
ทีส่ำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ตได ้ กำรนบัจ ำนวนจุดในกำรเชือ่มต่อใหร้ะบุจ ำนวนจุดทีส่ำมำรถ
น ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หรอืโทรศพัท์มอืถอื หรอือุปกรณ์อื่นๆไปท ำกำรเชื่อมต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต 
เชน่ ครวัเรอืนมกีำรใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในกำรเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต  2 เครือ่ง ใหน้บัเป็น 2 จุด เป็นตน้ 

 จานดาวเทียม หมำยถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรบัสญัญำณที่ส่งจำกดำวเทยีม ซึ่ง
เชื่อมเขำ้กบัโทรทศัน์ทีอ่ยู่ในครวัเรอืนเพื่อรบัชมรำยกำรโทรทศัน์ต่ำงๆ  กำรนับจ ำนวนจุดใหน้ับจุดทีม่ ี
กำรเชือ่มสญัญำณจำกชดุอปุกรณ์รบัสญัญำณดำวเทยีมมำยงัโทรทศัน์ 

 สตัวท่ี์ใช้แรงงาน หมำยถงึ สตัว์ทีม่มีลูค่ำและใชแ้รงในกำรประกอบอำชพี ไดแ้ก่ ชำ้ง 
มำ้ ววั ควำย ฯลฯ 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

ข้อท่ี 2.3 ภาระหน้ีสินของครวัเรือน 

 ภาระหน้ีสิน หมำยถงึ จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระคนืใหแ้กเ่จำ้หนี้ 

 การซ้ืออสงัหาริมทรพัย ์หมำยถงึ กำรซื้อทีด่นิหรอืบ้ำน เพื่อท ำกจิกำรหรอืเพื่อกำร
ประกอบอำชพี หรอืเพือ่อยูอ่ำศยั 
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 การส่งสมาชิกในครวัเรือนไปต่างประเทศ หมำยถงึ กำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อใหส้มำชกิใน
ครวัเรอืนไปต่ำงประเทศเพือ่กำรท ำงำน  

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ให้ผู้บันทึกข้อมูล ให้ขีดเครื่องหมำย ในช่อง  [ ] หน้ำข้อควำมที่
ตอ้งกำร หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ข้อท่ี 2.4 แหล่งเงินกู้ยืมของครวัเรือน 

 แหล่งเงินกู้ยืมของครวัเรือน หมำยถึง สถำนที่ สถำบัน หรอื บุคคล ที่เป็นแหล่ง
เงนิทนุใหส้มำชกิในครวัเรอืนไดกู้ย้มื 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

ข้อท่ี 2.5 การออมเงินของครวัเรือน 

 การออมเงินของครวัเรือน หมำยถงึ จ ำนวนเงนิส่วนหนึ่งทีแ่บ่งมำจำกรำยได้ และ
เกบ็สะสมไวท้ลีะเลก็ทลีะน้อย เพือ่ส ำรองไวใ้ชใ้นอนำคต หรอืในยำมฉุกเฉิน 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

ข้อท่ี 2.6 การออมของครวัเรือนในรปูแบบอ่ืนๆ 

 การออมของครวัเรือนในรปูแบบอ่ืนๆ หมำยถงึ กำรออมทรพัยส์นิในรปูแบบอื่นๆ 
ทีน่อกเหนือจำกกำรออมเป็นเงนิ เช่น ทองค ำ เพชร เครื่องประดบั สลำกธนำคำร พนัธบตัรรฐับำล หุน้ 
และประกนัชวีติ เป็นตน้  

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ส่วนท่ี 3 ส่ิงแวดล้อมของครวัเรือน 
จดุประสงค ์ 

เพือ่ตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูดำ้นสิง่แวดลอ้ม ในระดบัครวัเรอืน ประกอบดว้ย ปัญหำสิง่แวดลอ้ม
ในครวัเรอืน กำรจดักำรกบัสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืน รวมถงึกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กำรอนุรกัษ์พลงังำน 
และกำรใชพ้ลงังำนทดแทนในครวัเรอืน ประกอบดว้ย ขอ้ค ำถำม จ ำนวน 3 ขอ้ โดยมรีำยละเอยีดแต่ละ
ขอ้ดงันี้ 
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั  
ข้อท่ี 3.1. ปัญหาส่ิงแวดล้อมในครวัเรือน หมำยถงึ ปัญหำทีเ่กดิจำกกำรอุปโภค บรโิภคใน

ครวัเรอืน รวมทัง้สภำวะแวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบกบัครวัเรอืน ไดแ้ก ่ 
 ไม่มี หมำยถงึ ไมม่ปัีญหำสิง่แวดลอ้มดำ้นต่ำงๆตำมทีก่ ำหนดในครวัเรอืน 

 ขยะ หมำยถงึ สิง่ทีเ่หลอืใชจ้ำกกำรอปุโภค/บรโิภคในชวีติประจ ำวนัในครวัเรอืน 
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 น ้าเสีย หมำยถงึ น ้ำเสยีทีเ่กดิจำกกำรอุปโภค/บรโิภคในชวีติประจ ำวนัของครวัเรอืน 
หรอืน ้ำเสยีทีเ่กดิภำยนอกครวัเรอืนแต่สง่ผลกระทบกบัครวัเรอืน 

 ควนัพิษ/ฝุ่ นละออง หมำยถงึ ควนัพษิ/ฝุ่นละออง ทีเ่กดิจำกกำรประกอบอำชพีทีท่ ำให้
เกดิควนัพษิ/ฝุ่ นละออง เช่น ฝุ่ นละอองจำกกำรประกอบอำชพีท ำครกหนิ ควนัพษิ/ฝุ่ นละอองทีเ่กดิจำก
กำรด ำเนินชวีติของสมำชกิในครวัเรอืน เช่น ควนับุหรี ่รวมถงึควนัพษิ/ฝุ่นละออง ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนแลว้
สง่ผลถงึในครวัเรอืน เชน่ ฝุ่นละอองจำกโรงงำนโมห่นิทีม่ฝีุ่ นละอองฝุ่นกระจำยเขำ้มำถงึครวัเรอืน  

 เสียงดงั หมำยถงึ ระดบัเสยีงทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งกำรเพรำะท ำใหเ้กดิกำรรบกวนต่ออำรมณ์ 
ควำมรูส้กึซึง่เป็นเสยีงทีเ่ป็นอนัตรำยต่อกำรไดย้นิ และอำจเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพได ้อำจเป็นเสยีงทีด่งั
เกนิควำมตอ้งกำรไดย้นิ เช่น เสยีงเครือ่งรถยนต ์เสยีงมอเตอรไ์ซด์ เสยีงคนตะโกน เสยีงดนตรทีีด่งัมำก 
หรอืเป็นเสยีงทีร่บกวนควำมสงบ เชน่ เสยีงดนตรจีำกรำ้นอำหำร  

 การใช้สารเคมี หมำยถึง แนวปฏิบตัิในกำรใช้สำรเคมตี่ำงๆ ที่ใช้ในชวีิตประจ ำวนั 
เชน่ กำรจดัเกบ็สำรเคมใีนครวัเรอืนทีไ่ม่ปลอดภยั ท ำใหเ้ดก็มโีอกำสสมัผสัหรอืใชส้ำรเคมนีัน้อย่ำงไมถู่ก
วธิ ีรวมถงึกำรใชส้ำรเคมใีนกำรประกอบอำชพีทัง้กำรใชส้ำรเคมไีม่ถกูขนำด ไม่ถกูวธิ ีรวมถงึกำรปฏบิตัิ
ตวัทีไ่มถ่กูวธิใีนกำรใชส้ำรเคม ี

 สภาพท่ีอยู่อาศยัช ารดุทรดุโทรม หมำยถงึ กำรอำศยัอยูใ่นทีอ่ยูอ่ำศยัทีไ่มม่ ัน่คง อำจ
ท ำใหเ้กดิอนัตรำยได ้

 แสงสว่างไม่เพียงพอ หมำยถงึ ควำมสว่ำงทีไ่ม่เพยีงพอในกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั
เชน่ แสงสว่ำงระหว่ำงทำงเดนิ/บนัได ท ำใหเ้กดิอบุตัเิหตุได้ 

 ขาดน ้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค หมำยถึง กำรขำดน ้ำสะอำดที่ไม่มีตะกอน  
(มองดูดว้ยตำ) ไม่มกีลิน่ ไม่มรีส  ไม่มลีกูน ้ำยงุ ไม่มแีร่ธำตุหรอืสำรพษิหรอืเชือ้โรคปนอยู่เกนิมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัทีก่ ำหนดส ำหรบัอปุโภค บรโิภค  

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ข้อท่ี 3.2. การจดัการกบัส่ิงแวดล้อมในครวัเรือน ไดแ้ก ่
3.2.1.การจดัการขยะ 

 ไม่มี หมำยถงึ ไม่มกีำรจดักำรขยะด้วยวธิกีำรใดๆ ทิง้ขยะตำมบรเิวณบำ้น หรอืทีว่่ำง
เปล่ำ ซึง่อำจเป็นแหล่งโรค/ปัญหำ ตำมมำได ้

 ใช้บริการจดัเกบ็ขยะของชุมชน หมำยถงึ กำรจดักำรขยะของครวัเรอืน โดยกำรรบั
บรกิำรจดักำรขยะทีม่อียู่ในชมุชนเชน่ รถเกบ็ขยะของ อบต./เทศบำล 

 การเผา หมำยถงึ กำรจดักำรขยะด้วยวธิกีำรเผำส ำหรบัครวัเรอืนส่วนใหญ่จะเผำใน
กลำงแจง้ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรเผำอยำ่งไมถ่กูวธิ ี

 การฝัง หมำยถงึ กำรจดักำรขยะดว้ยวธิกีำรฝังส ำหรบัครวัเรอืนจะเป็นกำรฝังลงไปใน
ดนิทีไ่ม่ลกึมำกซึง่อำจจะเป็นแหล่งแพร่เชือ้โรคได ้กำรฝัง่ขยะของครวัเรอืนไม่ถอืว่ำเป็นกำรฝัง่อย่ำงถูก
วธิ ี
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 การท าปุ๋ ยหมกั หมำยถึง กำรจดักำรขยะเปียกเพื่อน ำไปใชเ้ป็นปุ๋ ย กำรท ำปุ๋ ยหมกั 
เป็นกำรอำศยักระบวนกำรทำงชวีวทิยำ โดยจุลนิทรยีจ์ะยอ่ยสลำยอนิทรยีวตัถุใหเ้ป็นแรธ่ำตุทีค่อ่นขำ้งจะ
คงรปูและมคีณุประโยชน์ต่อพชื  

 การคดัแยกขยะรีไซเคิล หมำยถงึ กำรจดักำรขยะด้วยวธิกีำรคดัแยกขยะออกเป็น
ขยะประเภทต่ำงๆ เพือ่ใหส้ะดวกแกก่ำรน ำไปก ำจดั หรอืน ำไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม ่โดยทัว่ไปแยกเป็น 4 
ประเภทคอื 1) ขยะเศษอำหำร 2) ขยะรไีซเคลิเป็นขยะทีส่ำมำรถแยกน ำมำแปรรปูกลบัมำใชใ้หม่ได้ เช่น 
แก้ว พลำสติก กระดำษ กระป๋องอะลูมเินียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้ำ 3) ขยะพิษ/อนัตรำยถือเป็นขยะ
อนัตรำยทีจ่ ำเป็นตอ้งแยกทิง้ต่ำงหำก เช่น ถ่ำนไฟฉำย หลอดไฟ กระป๋องยำฆ่ำแมลง เครื่องส ำอำง 4) 
ขยะทีต่อ้งทิง้ เป็นขยะทีไ่มส่ำมำรถน ำมำรไีซเคลิได้ และไม่สำมำรถแยกเป็นขยะทัง้ 3 ประเภทได ้ท ำให้
ตอ้งทิง้เพือ่ใหร้ถมำเกบ็ขนไปท ำลำยหรอืก ำจดัต่อไป เชน่ เศษกระจกแตก เปลอืกลกูอม ซองขนม 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

3.2.2.การจดัการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ ไดแ้ก ่

 การบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยท้ิง หมำยถึง กระบวนกำรฟ้ืนฟูคุณภำพควำมสะอำด
ใหก้บัน ้ำทีผ่่ำนกำรใชม้ำแล้ว โดยกำรก ำจดัหรอืท ำลำยสิง่ปนเป้ือนในน ้ำเสยีใหห้มดไปหรอืเหลอืน้อย
ทีสุ่ดใหไ้ด้มำตรฐำนที่ก ำหนด และไม่ท ำใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งวธิกีำรบ ำบดัน ้ำเสยีแบ่งได้ 4 
ประเภท ดงันี้ 1) กำรบ ำบดัน ้ำเสยีดว้ยวธิทีำงกำยภำพ  กำรบ ำบดัโดยกำรใชห้ลกัทำงกำยภำพในกำร
ก ำจดัหรอืขจดัเอำสิง่สกปรกออกจำกน ้ำเสยี เช่น กำรกรองดว้ยตระแกรง กำรท ำใหล้อย กำรตกตะกอน 
และรำงดกักรวดทรำย 2) กำรบ ำบดัน ้ำเสยีดว้ยวธิทีำงเคม ีเป็นกำรใชส้ำรเคมหีรอืกำรท ำใหเ้กดิปฏกิริยิำ
เคมเีพือ่บ ำบดัน ้ำเสยี ซึง่สำรเคมทีีใ่ชใ้นกำรก ำจดัเชือ้โรค ไดแ้ก ่คลอรนี และสำรประกอบคลอรนี โบรมนี 
ไอโอดนี โอโซน ฟีนอลและสำรประกอบของฟีนอล แอลกอฮอล ์เป็นตน้ ซึง่คลอรนีเป็นสำรเคมทีีน่ิยมใช้
มำก  3) กำรบ ำบดัน ้ำเสยีด้วยวธิทีำงชวีภำพ เป็นกำรใชส้ิง่มชีวีติเป็นตวัช่วยในกำรเปลี่ยนสภำพของ
ของเสยีในน ้ำให้อยู่ในสภำพที่ไม่ก่อให้เกดิปัญหำภำวะมลพษิต่อแหล่งน ้ำธรรมชำติ ได้แก่ เปลี่ยนให้
กลำยเป็นแก๊ส ท ำใหม้กีลิน่เหมน็ เป็นตน้ 4) กำรบ ำบดัน ้ำเสยีดว้ยวธิทีำงกำยภำพ-เคม ีเป็นกระบวนกำร
ทีต่อ้งมอีปุกรณ์ช่วย เช่น กำรดูดซบัดว้ยถ่ำน (carbon adsorption) วธิกีำรนี้ใชผ้งถ่ำนหรอืคำรบ์อนเป็น
ตัวดูดซับสำรเจือปนที่ละลำยอยู่ในน ้ำทิ้ง ส ำหรบักำรจัดกำรน ้ำเสียที่เกิดจำกกำรอุปโภคบรโิภคใน
ครวัเรอืนก่อนปล่อยทิ้งสู่ที่สำธำรณะ เช่น กำรมบี่อดักไขมนัจำกครวัเรอืนก่อนทิ้งน ้ำลงท่อระยำดน ้ำ
สำธำรณะ หรอืกำรเตม็สำรอนิทรยี/์น ำหมกัชวีภำพ เพือ่กำรปรบัสภำพน ้ำ 

 การใช้วสัดหุรืออุปกรณ์ป้องกนัการเกิดควนัหรือฝุ่ นละออง หมำยถงึ กำรใชว้สัดุ
หรอือุปกรณ์เพื่อป้องกนัไม่ใหค้วนัหรอืฝุ่ นละอองเขำ้มำในครวัเรอืน เช่น กำรใชน้ ้ำฉีดไม่ใหฝุ้่ นละออง
จำกถนนเขำ้บำ้น กำรปิดประตบูำ้นตลอดเวลำ รวมถงึกำรก ำหนดกฎ กตกิำ กำรอยูร่ว่มกนัในครวัเรอืน 
กำรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลในกำรประกอบอำชพี 

 การใช้วสัดหุรืออปุกรณ์ป้องกนัการเกิดเสียงดงัรบกวน หมำยถงึ กำรใชว้สัดุหรอื
อุปกรณ์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิเสยีงดงัรบกวน เช่น กำรใช้ไมก้ัน้ทำงไม่ให้มมีอเตอร์ไซด์ผ่ำน กำรปิด
ประตบูำ้นตลอดเวลำ กำรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลในกำรประกอบอำชพี 
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 การป้องกันอนัตรายจากการใช้สารเคมี หมำยถึง วิธีกำรที่สมำชกิในครวัเรอืน
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอนัตรำยจำกกำรใชส้ำรเคมใีนครวัเรอืน เช่นกำรจดัเกบ็อย่ำงไวอ้ย่ำงเป็นระเบยีบและ
ถกูที ่ปลอดภยัจำกเดก็ รวมถงึกำรปฏบิตัติวัอยำ่งถูกวธิใีนกำรใชส้ำรเคมเีพือ่กำรประกอบอำชพี กำรใช้
อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลในกำรประกอบอำชพี 

 การท าเกษตรอินทรียแ์ละลดปริมาณการใช้สารเคมี หมำยถงึ กำรหลกีเลีย่งกำรใช้
ปุ๋ ยเคมสีงัเครำะห์ สำรเคมกี ำจดัศตัรูพชื และฮอร์โมนที่กระตุ้นกำรเจรญิเตบิโตของพชืและสตัว์ โดย
อำศยักำรปลูกพืชหมุนเวยีนจำกเศษพชื มูลสตัว์ พืชตระกูลถัว่ ปุ๋ ยพืชสด  เศษซำกพชืซำกเหลือทิ้ง
ต่ำงๆ รวมไปถงึกำรใชห้ลกักำรควบคมุศตัรพูชืโดยวธิชีวีภำพ เพือ่รกัษำควำมอดุมสมบรูณ์ของดนิ  

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

3.2.3 การจดัหาน ้าสะอาดไว้ใช้อปุโภคและบริโภค ไดแ้ก ่

 การเก็บกกัน ้าฝนไว้ใช้ หมำยถึง กำรจดัเตรยีมอุปกรณ์หรอืกำรหำภำชนะส ำหรบั
รองรบัน ้ำฝนไวใ้ชใ้นกำรอปุโภคหรอืบรโิภค 

 การใช้น ้าประปา หมำยถงึ กำรมรีะบบเชือ่มต่อกบัประปำหมูบ่ำ้น ประปำภมูภิำคเพื่อ
น ำมำไวใ้ชใ้นครวัเรอืน 

 การใช้น ้ากรอง หมำยถึง กำรใช้อุปกรณ์ในกำรกรองน ้ำจำกแหล่งต่ำงๆก่อนที่จะ
น ำมำใชใ้นกำรอปุโภคหรอืบรโิภคในครวัเรอืน 

 การซ้ือน ้าสะอาด/น ้ากรอง หมำยถงึ กำรมแีหล่งในกำรซื้อน ้ำสะอำด/น ้ำกรองไว้ใช้
อปุโภคหรอืบรโิภคในครวัเรอืน 

 การใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ หมำยถึง กำรจดัหำน ้ำโดยกำรน ำน ้ำสะอำดจำก
แหล่งน ้ำธรรมชำต ิโดยวธิกีำรต่ำงๆเพือ่น ำมำใชอ้ปุโภคหรอืบรโิภคในครวัเรอืน 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

3.2.4 การจดัการสภาพท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่ปลอดภยัหรือมีโอกาศเกิดอนัตราย ไดแ้ก ่

 การซ่อมแซมสภาพท่ีอยู่อาศยัท่ีช ารดุทรดุโทรม หมำยถงึ กำรด ำเนินกำรปรบัปรุง
ซ่อมแซม พื้นทีห่รอือุปกรณ์ต่ำงๆในบรเิวณบ้ำนที่ช ำรุด ทรุดโทรมเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุต่ำงๆที่อำจจะ
เกดิขึน้จำกกำร พลดัตก ลื่น หกลม้ หรอือืน่ๆ เป็นตน้ 

 การจดัหาหรือติดตัง้อปุกรณ์ส่งสว่างเพ่ือให้มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ หมำยถงึ กำร
ปรบัปรุงพื้นที ่สถำนที ่หรอืจดัหำไฟส่องสว่ำงมำตดิเพื่อใหพ้ื้นทีต่่ำงๆทีม่ดืหรอืมแีสงสว่ำงไม่เพยีงพอ 
สำมำรถมแีสงสว่ำงทีเ่พยีงพอ 

 การท าราวในการเกาะยึดหรือจบั หมำยถึง กำรจัดหำหรอืเพิ่มอุปกรณ์หรอืรำว
ส ำหรบักำรเกำะยดึในพื้นทีท่ีเ่สีย่งต่อกำรลื่นลม้ หรอืพื้นทีล่ำดชดั หรอืใชส้ ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนทีม่ี
ปัญหำเกีย่วกบักำรเดนิจำกปัญหำขำอ่อนแรง หรอืเป็นอมัพำต  เช่น กำรตดิรำวไวใ้นในหอ้งน ้ำ บนัได 
หรอืบรเิวณอืน่ๆทีจ่ ำเป็น 
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 การจดัท าทางลาดเอียงเพ่ือใช้แทนการเดินขึ้นลงบนัได หมำยถงึ กำรต่อเตมิหรอื
ปรบัปรุง บนัไดทีล่ำดชนัใหม้คีวำมลำดเอยีงเพิม่มำกขึน้ หรอืปรบัเป็นทำงลำดเพื่อควำมสะดวกในกำร
เดนิขึน้ไปยงัอำคำรหรอืพืน้ทีซ่ึง่อยูต่่ำงระดบักนั 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ข้อท่ี 3.3. การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม การอนุรกัษ์พลงังาน และการใช้พลงังานทดแทนใน
ครวัเรือน ไดแ้ก ่

 การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม หมำยถงึ กำรรูจ้กัใชท้รพัยำกร ใหเ้ป็นประโยชน์มำกที่สุด
และใชไ้ดเ้ป็นเวลำยำวนำน โดยตอ้งใหส้ญูเสยีทรพัยำกรน้อยทีสุ่ด โดยกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงรอบคอบ 
ประหยดัของทีห่ำยำก และหำวธิฟ้ืีนฟูสิง่แวดลอ้มทีไ่มด่หีรอืเสือ่มโทรมใหด้ขี ึน้  

 การอนุรกัษ์พลงังาน หมำยถึง กำรใช้พลังงำนให้เกดิประโยชน์และประสทิธิภำพ
สูงสุด โดยมกีำรพฒันำและน ำเอำพลงังำนจำกแหล่งใหม่ๆ มำใช้เพื่อทดแทน  และมีกำรป้องกนักำร
สู ญ เสี ย พ ลั ง ง ำน  ซึ่ ง มี วิ ธี ก ำ ร อ นุ รัก ษ์ พ ลั ง ง ำ น  ดั ง นี้  1) ห ำ แ ห ล่ งพ ลั ง ง ำ น ท ด แ ท น  
2) กำรวจิยัและพฒันำพลงังำน 3) กำรเผยแพรค่วำมรูสู้ส่งัคม 4) กำรประหยดัพลงังำน 

 พลังงานทดแทน หมำยถึง พลังงำนที่น ำมำใช้แทนน ้ำมันเชื้อเพลิงหรือถ่ำนหิน 
สำมำรถแบ่งตำมแหล่งที่ได้มำกเป็น 2 ประเภท คอื พลงังำนทดแทนจำกแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป  อำจ
เรยีกว่ำ พลงังานส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ถ่ำนหนิ ก๊ำซธรรมชำต ินิวเคลยีร ์หนิน ้ำมนั และทรำยน ้ำมนั เป็นตน้ 
และพลงังำนทดแทนอกีประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลงังำนทีใ่ชแ้ล้วสำมำรถหมุนเวยีนมำใชไ้ดอ้กี  เรยีกว่ำ 
พลงังานหมนุเวียน ไดแ้ก ่แสงอำทติย ์ลม ชวีมวล น ้ำ และไฮโดรเจน เป็นตน้ 

 กา๊ซชีวมวล หมำยถงึ พลงังำนทีไ่ดพ้ชืและสตัว์ สว่นใหญ่เป็นของทีเ่หลอืจำกกำรผำ่น
กระบวนกำรเกษตร เช่น เศษไม้ ขยะ วสัดุเหลอืใชท้ำงกำรเกษตร กระบวนกำรเพื่อท ำให้ได้พลงังำน
อำจจะท ำโดยน ำมำเผำไหม้เพื่อน ำพลังงำนควำมร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำทดแทน
พลงังำนจำกฟอสซลิ (เชน่ น ้ำมนั) ซึง่มอียูอ่ยำ่งจ ำกดัและอำจหมดลงได้  

 น ้ามนัไบโอดีเซล หมำยถงึ น ้ำมนัทีผ่ลติไดจ้ำกสิง่มชีวีติและสำมำรถใชท้ดแทนน ้ำมนั
ดเีซลได้ กค็อืกำรน ำน ้ำมนัจำกพชืหรอืไขมนัสตัว์หรอืแมแ้ต่น ้ำมนัทีใ่ชแ้ล้วมำดดัแปลงใชเ้ป็นเชื้อเพลงิ
แทนน ้ำมนัดเีซลในเครือ่งยนตด์เีซล  

 พลังงานแสงอาทิตย์ หมำยถึง พลังงำนควำมร้อนที่ได้จำกแสงอำทิตย์ ไม่เกิด
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถใช้ได้หลำยอย่ำง ได้แก่  กำรอบแห้ง กำรท ำน ้ ำร้อน กำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย ์หรอื กำรใชผ้ลติชวีมวลและน ำชวีมวลไปใชเ้ป็นพลงังำน 

 พลงังานลม หมำยถงึ พลงังำนทีไ่ดจ้ำกควำมเรว็ลม น ำใชป้ระโยชน์ในกำรหมนุกงัหนั
เพื่อสูบน ้ำ หมุนเครื่องสขีำ้ว หมุนโม่บดแป้ง แล่นเรอืใบ  บดอำหำรสตัว์หมุนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำหรอื
ไดนำโมเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำ 
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 พลงังานน ้า หมำยถงึ พลงังำนทีไ่ดจ้ำกน ้ำ สำมำรถน ำมำใชผ้ลติกระแสไฟฟ้ำ คอื น ้ำ
จะไหลหรอืเคลื่อนที่จำกที่สูงไปพื้นที่ที่ต ่ำกว่ำ เรำน ำพลงังำนของน ้ำที่เคลื่อนที่ไปหมุนเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำหรอืไดนำโม ท ำใหส้ำมำรถผลติกระแสไฟฟ้ำไดพ้ลงังำนจำกน ้ำทะเลหรอืมหำสมทุร 

 ถ่านอัดแท่ง หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรน ำวัตถุดิบธรรมชำติ เช่น  ไม้
กะลำมะพรำ้ว  กะลำปำลม์ ซงัขำ้วโพด มำเผำจนเป็นถ่ำน อำจน ำมำบดเป็นผงหรอืเมด็แลว้อดัเป็นแท่ง
ตำมรูปทรงที่ต้องกำร หรอืน ำวตัถุดิบธรรมชำติ  เช่น  แกลบ  ขี้เลื่อย  มำอดัเป็นแท่งตำมรูปทรงที่
ตอ้งกำรแลว้จงึน ำมำเผำเป็นถ่ำน 

 การใช้แรงงานคนเพ่ือทดแทนพลังงานอ่ืนๆ หมำยถึง กิจกรรมกำรผลิตที่ใช้
แรงงำนคนเป็นหลกัเชน่ กำรสขีำ้วโดยใชแ้รงงำนคน กำรนวดขำ้วโดยใชแ้รงงำนคน กำรปัน่จกัรยำนเพื่อ
ปัม๊น ้ำ เป็นตน้  

 การใช้แรงงานสตัว์เพ่ือทดแทนพลังงานอ่ืนๆ หมำยถึง กิจกรรมกำรผลิตที่ใช้
แรงงำนสตัวเ์ชน่ กำรใชค้วำยไถ่นำ กำรใชส้ตัวห์มนุแทง่บดขำ้ว กำรใชส้ตัวใ์นกำรนวดขำ้ว  

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ส่วนท่ี 4 การส่ือสารของครวัเรือน  
จดุประสงค ์

เพือ่ตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูดำ้นกำรสือ่สำรของสมำชกิในครวัเรอืนทีส่ ือ่สำรกบัผูอ้ืน่ในชมุชน ซึง่
ประกอบดว้ย ประเภทของขอ้มลูขำ่วสำร และชอ่งทำงกำรสือ่สำรของครวัเรอืน 
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 

 ประเภทของข้อมูลด้านการส่ือสาร หมำยถึง ชนิดของขอ้มูลข่ำวสำรที่สมำชกิใน
ครวัเรอืนสื่อสำรกบัผูอ้ื่น แบ่งเป็นขำ่วสำรดำ้นขำ่วสำรทำงดำ้นงำนบุญ ขำ่วสำรทำงดำ้นอำชพี ขำ่วสำร
ทำงดำ้นกำรศกึษำ ขำ่วสำรทำงดำ้นสุขภำพ ข่ำวสำรกำรขอควำมช่วยเหลอื/รอ้งทุกข ์ข่ำวสำรทำงด้ำน
กำรเมอืง 

 ช่องทางการส่ือสาร หมำยถึง สื่อกลำงหรอืเส้นทำงที่ใช้เป็นทำงผ่ำนในกำรรบัส่ง
ข้อมูล  ระหว่ำงผู้ส่งสำรไปยังผู้ร ับสำร  โดยมีช่องทำงดังนี้   กำรบอกต่อ(ปำกต่อปำก)  กำรใช้
โทรศพัทม์อืถอื  กำรใชโ้ทรศพัทบ์ำ้น กำรใชโ้ทรศพัทส์ำธำรณะ กำรใชง้ำนคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
กำรสง่หนงัสอืแจง้/กำรสง่จดหมำย หอกระจำยขำ่ว วทิยชุมุชน เวทปีระชมุ/ประชำคม 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ส่วนท่ี 5 ความเก่ียวข้องชองครวัเรือนกบัการเมืองการปกครอง  
จดุประสงค ์

เพื่อต้องกำรทรำบถงึ ขอ้มูลด้ำนกำรเมอืงกำรปกครองของสมำชกิในครวัเรอืนทีม่สี่วนร่วมใน
กำรท ำกจิกรรมของชมุชน กำรแกไ้ขปัญหำกรณีพพิำทและกำรไกล่เกลีย่ทีเ่กดิขึน้ภำยในครวัเรอืน   
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ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 
ข้อท่ี 5.1. สมาชิกในครวัเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน หมำยถงึ กำรทีส่มำชกิใน

ครวัเรอืนเขำ้รว่มคดิ หรอืร่วมท ำ หรอืเขำ้ร่วมกจิกรรมต่ำงๆของชุมชนในกจิกรรมต่ำงๆ เชน่ กำรใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้ครัง้ทีผ่่ำนมำ รว่มรณรงคก์ำรเลอืกตัง้ กำรรว่มเป็นกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ รว่มท ำประชำพจิำรณ์/
รว่มเวทปีระชำคม/รว่มประชมุหมูบ่ำ้น รว่มท ำแผนชมุชน/ต ำบล และอืน่ๆ 

ข้อท่ี 5.2. การแก้ไขปัญหากรณีพิพาท และการไกล่เกล่ียท่ีเกิดขึ้นกบัครวัเรือน หมำยถงึ 
กำรจดักำรกบัเหตุกำรณ์ที่เป็นปัญหำ หรอืเป็นกรณีพิพำทระหว่ำงสมำชกิในครวัเรอืนกบัสมำชกิใน
ครวัเรอืนดว้ยกนั  หรอืระหว่ำงสมำชกิในครวัเรอืนกบัผูอ้ื่นทีอ่ยู่นอกครวัเรอืนซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้
ภำยในระยะ 1 ปีทีผ่ำ่นมำ โดยเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดม้บีุคคลต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรท ำ
หน้ำทีใ่นกำรเจรจำไกล่เกลี่ยใหก้บัสมำชกิในครวัเรอืนและคู่กรณี เพื่อใหส้ำมำรถตกลงหรอืเจรจำยอม
ควำมกนัได้ส ำเรจ็ ทัง้นี้ปัญหำหรอืกรณีพพิำทที่เกดิขึน้อำจจะมกีำรแจ้งควำมด ำเนินคดีตำมกฎหมำย
หรอืไมก่ไ็ด ้ 

 ปัญหาการทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกาย  หมำยถงึ กำรทีบุ่คคลโตเ้ถยีงกนัอยำ่ง
รนุแรง และหรอืมกีำรใชก้ ำลงัหรอืใชอ้ำวุธท ำรำ้ยกนั จนท ำใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งหรอืทัง้สองฝ่ำยไดร้บับำดเจบ็ 
เชน่ เกดิรอยฟกช ำ้ รอยขดีขว่น เกดิบำดแผล เป็นตน้  

 ปัญหาการแบ่งเขตท่ีดิน หมำยถงึ กำรล่วงล ้ำเขำ้ไปในทีด่นิหรอืพืน้ทีข่องเพื่อนบ้ำน
ขำ้งเคยีง หรอืพืน้ทีข่องบุคคลอืน่ 

 ปัญหาการบุกรกุพื้นท่ีสาธารณะ หมำยถงึ กำรล่วงล ้ำเขำ้ไปในทีด่นิหรอืพื้นทีข่องที่
ใชร้ว่มกนัของคนในชมุชน 

 ปัญหาการลกัทรพัย ์หมำยถงึ กำรกระท ำกำรใดๆทีเ่ป็นกำรเอำของหรอืทรพัยส์นิของ
ผูอ้ื่นมำเป็นของตนเองโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของ เช่น กำรลกัทรพัย์สนิของผูอ้ื่น กำรถูกชงิทรพัย ์
กำรถกูผูอ้ืน่งดัแงะเขำ้บำ้นขโมยทรพัยส์นิ  เป็นตน้ 

 ปัญหาชู้สาว หมำยถงึ กำรกระท ำผดิทำงเพศในลกัษณะกำรนอกใจสำมหีรอืภรรยำ
โดยกำรคบชู้  หรอืไปมพีฤตกิรรมทีน่อกลู่นอกทำงหรอืมีควำมสมัพนัธ์กบัหญิงอื่นหรอืชำยอื่นที่ไม่ใช่
ภรรยำหรอืสำมขีองตน ในลกัษณะกำรจบั กำรสมัผสัเนื้อตวั กำรกอดในเชงิกำมำรมณ์ หรอืถงึขัน้ร่วม
ประเวณีทัง้โดยยนิยอมหรอืไมย่นิยอม 

 ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรในพื้นท่ี  หมำยถึง กำรค้นหำ 
เลอืก และพจิำรณำสิง่ทีม่คีณุคำ่ในชมุชนน ำมำใชใ้นกำรจดักำรปัญหำของครวัเรอืน  

 ปัญหาความขดัแย้งทางการเมือง เช่น กำรแบ่งขัว้ แบ่งฝ่ำย หมำยถึง สมำชกิใน
ครวัเรอืนมคีวำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงกนัต่อกำรเมอืงกำรปกครองตนหมูบ่ำ้นตนเอง  

 การใช้เจรจาผู้ท่ีเก่ียวข้อง หมำยถึง กำรพูดคุยกบับุคคลต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งในกำร
แกไ้ขปัญหำของสมำชกิในครวัเรอืน  

 การใช้กติกาข้อตกลงของพื้นท่ี หมำยถงึ วธิกีำรทีส่มำชกิในครวัเรอืนไดท้ ำกำรตก
ลงเพือ่ยตุปัิญหำของสมำชกิในครวัเรอืน  
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 การใช้กฎหมายบ้านเมือง หมำยถงึ วธิกีำรแกไ้ขปัญหำหรอืยุตปัิญหำของสมำชกิใน
ครวัเรอืนดว้ยหลกักำรกฎหมำยทีใ่ชก้นัเป็นประจ ำ 

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย ในชอ่ง  [  ] หน้ำขอ้ควำมทีต่อ้งกำร 
หรอืเตมิขอ้ควำม หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

2.2 แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถำมชดุขอ้มลูพืน้ฐำน 7 ดำ้น ระดบักลุ่มและชมุชน  

ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูด้านทุนท่ีแสดงถึงศกัยภาพของต าบล  

จดุประสงค ์

เพือ่ตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูทนุทีเ่ป็นบุคคล กลุ่ม/เครอืขำ่ย/ศนูยเ์รยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้หน่วยงำน/

องค์กร/สถำบัน ทุนที่เป็นเงนิ/กองทุน ทุนทรพัยำกรธรรมชำติและแหล่งประโยชน์ และทุนแหล่ง

ทอ่งเทีย่ว     
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 
ข้อท่ี 1. ทุนท่ีเป็นบุคคล หมำยถึง บุคคลที่มีควำมส ำคัญโดยกำรเป็นผู้น ำ คนเก่ง หรือ

อำสำสมคัรในดำ้นต่ำงๆของชมุชน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอื  

ขอ้ 1.1 ผูน้ ำภำคประชำชน หมำยถึง บุคคลทีเ่ป็นประธำน แกนน ำ ผูน้ ำ คนเก่ง คนส ำคญัใน

ดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ (1.1.1) ประธำนกลุ่ม/ชมรม/เครอืขำ่ย แกนน ำ (1.1.2) คนเก่งดำ้นต่ำงๆ (ดำ้นสุขภำพ 

อำชพี ศลิปวฒันธรรมและประเพณี) ปรำชญ์ชำวบำ้น ผูป้ระกอบพธิกีรรมต่ำงๆ อำสำสมคัรต่ำงๆ ผูไ้กล่

เกลีย่   

ขอ้ 1.2 ผูน้ ำทอ้งที ่หมำยถงึ บุคคลทีม่ที ำหน้ำทีห่รอืมคีวำมรบัผดิชอบในดำ้นกำรปกครองหรอื

กำรดูแลทุกขส์ุขของประชำชนทีอ่ยู่ในระดบัชุมชน หมู่บำ้น ต ำบล ซึง่มทีัง้ผูน้ ำทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็น

ทำงกำร เชน่ ผูใ้หญ่บำ้น ก ำนนั กรรมกำรหมูบ่ำ้น พระ และผูน้ ำอืน่ๆ เป็นตน้ 

ขอ้ 1.3 ผู้น ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หมำยถงึ บุคลำกรหรอืผู้บรหิำรขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ เชน่ นำยก อบต./เทศบำล  ปลดั อบต./เทศบำล สมำชกิ อบต./เทศบำล เป็นตน้  

ขอ้ 1.4 ผูน้ ำที่เป็นบุคลำกรของหน่วยงำนภำครฐัซึ่งอำศยัอยู่ในพื้นที่ หมำยถงึ บุคลำกรของ

หน่วยงำนต่ำงๆของภำครฐั ซึ่งพกัอำศยัอยู่ในพื้นทีแ่ละเป็นบุคคลทีม่บีทบำทส ำคญัในกำรเป็นผูน้ ำใน

ด้ำนต่ำงๆของชุมชน หมู่บ้ำน ต ำบล เช่น กำรเป็นแกนน ำในกำรเชญิชวนคนในชุมชนเขำ้ร่วมในกำร

พฒันำชุมชน  กำรเป็นทีป่รกึษำในดำ้นกำรท ำกจิกรรมต่ำงๆ  กำรเป็นนักจดักระบวนกำรพฒันำชุมชน 

กำรเป็นผูถ้่ำยทอดควำมรูใ้นดำ้นวชิำกำรต่ำงๆใหก้บัชุมชน และกำรเป็นผูน้ ำในด้ำนอื่นๆ  เป็นต้น โดย

บุคลำกรของหน่วยงำนภำครฐัซึง่อำศยัอยูใ่นพืน้ที่ เช่น คร ูนักพฒันำชุมชน แพทย ์พยำบำล เจำ้หน้ำที่

สำธำรณสขุ ทหำร ต ำรวจ และบุคลำกรอืน่ๆ เป็นตน้ 
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  ข้อท่ี 2. ทุนท่ีเป็นกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนยเ์รียนรู้/แหล่งเรียนรู้ หมำยถงึ กลุ่ม/เครอืข่ำย/ศูนย์

เรยีนรู/้แหล่งเรยีนรูท้ี่ท ำประโยชน์ใหก้บัชุมชนในด้ำนต่ำงๆ ตำมลกัษณะหรอืควำมสำมำรถหรอืควำม

ช ำนำญทีม่ ีไดแ้ก่ กลุ่มแม่บำ้น กลุ่มเยำวชน กลุ่มผูพ้กิำร กลุ่มผูส้งูอำยุ กลุ่มประชำคม เครอืข่ำยอสม . 

เครอืขำ่ยเกษตรกร เครอืขำ่ยอำชพี เครอืขำ่ยปรำชญ์ชำวบ้ำน เครอืขำ่ยพระสงฆ์ ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพยีง และกลุ่มอืน่ๆ 

ข้อท่ี 3. ทุนท่ีเป็นหน่วยงาน/องค์กร/สถาบนั หมำยถึง หน่วยงำน/องค์กร/สถำบันที่ท ำ

ประโยชน์แก่ชุมชน ทัง้หน่วยงำน/องคก์ร/สถำบนัของภำครฐัและภำคเอกชน ไดแ้ก่ ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ 

โรงเรยีน อบต./เทศบำล  โรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพระดบัต ำบล/สถำนีอนำมยั/ศนูยส์ขุภำพชุมชน และ

อืน่ๆ 

ข้อท่ี 4. ทุนท่ีเป็นเงิน/กองทุน หมำยถึง แหล่งทุน งบประมำณ หรือกองทุนที่ใช้ในกำร

ช่วยเหลือและพฒันำชุมชน ได้แก่ กองทุนเงนิล้ำน กองทุน SML กลุ่มออมทรพัย์ สหกรณ์ ธนำคำร

ชมุชน กลุ่มฌำปนกจิหมูบ่ำ้น/ต ำบล และอืน่ๆ 

ข้อท่ี 5. ทุนท่ีเป็นทรพัยากรธรรมชาติและแหล่งประโยชน์ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้ หมำยถงึ แหล่งทรพัยำกรธรรมชำตทิีป่ระชำชนสำมำรถใชป้ระโยชน์ เชน่ ป่ำชมุชน อำ่ง

เก็บน ้ำ ทะเล แม่น ้ำ เป็นต้น หรอืแหล่งประโยชน์ที่ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์ซึ่งเป็น

สถำนทีท่ีป่ระชำชนเคำรพสกักำระ เชน่ สถำนทีเ่คำรพสกักำระของชมุชนทีเ่ป็นดอนปู่ ตำ คุม้ และสถำนที่

อืน่ๆ เป็นตน้ 

 ข้อท่ี 6. ทุนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หมำยถึง สถำนที่ที่ประชำชนได้รบัประโยชน์จำกกำร

ทอ่งเทีย่ว เชน่ ป่ำไม ้ทะเล ภเูขำ แหล่งน ้ำ ศลิปวฒันธรรม เกษตร และอืน่ๆ 

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้้บนัทกึขอ้มูล ระบุทุนประเภทต่ำงๆที่แสดงถงึศกัยภำพของต ำบล 
โดยกำรเติมขอ้ควำม หรอืตวัเลขในช่องว่ำง  ในกรณีที่ไม่มขี้อมูลหรอืไม่สำมำรถเติมขอ้มูลได้ให้ขดี
เครือ่งหมำย – ในชอ่งว่ำง 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูด้านการส่ือสาร 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูทีแ่สดงเกีย่วกบักระบวนกำรสื่อสำรในชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย ผูใ้ห้

ขอ้มลูหรอืผูส้ ือ่สำรขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู ชอ่งทำงกำรสือ่สำร และกำรใชป้ระโยชน์  
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 

 ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ส่ือสารข้อมูล  หมำยถงึ  ผูท้ีส่่งสำรหรอืผูท้ีท่ ำกำรสื่อสำรกบับุคคล

อืน่ๆซึง่ ประกอบดว้ยผูน้ ำในภำคสว่นต่ำงๆ โดยแบ่งเป็น (1) ผูน้ ำภำคประชำชน ไดแ้ก ่(1.1)แกนน ำ คน

เก่งดำ้นต่ำงๆ  (1.2)ปรำชญ์ชำวบำ้น/ภมูปัิญญำทอ้งถิน่ (1.3)ผูป้ระกอบพธิกีรรมต่ำงๆ (1.4)อำสำสมคัร
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ต่ำงๆ (1.5)ผู้ไกล่เกลี่ย (1.6)พระ/ผู้น ำศำสนำ และ (1.7)อื่นๆ (2) ผู้น ำท้องที่ ได้แก่ (2.1)ผู้ใหญ่บ้ำน/

ก ำนั น  (2.2)กรรมกำรหมู่ บ้ ำน  และ (2.3)อื่ นๆ  (3)ผู้น ำองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น  ได้ แก ่

(3.1)คณะกรรมกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ (3.2)พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ (3.3)ประธำนสภำและสมำชกิ อบต./

เทศบำล และ(3.4)อื่นๆ และ(4)ผู้น ำที่เป็นบุคลำกรของภำครฐั ได้แก่ (4.1)ครู (4.2)นักพฒันำชุมชน  

(4.3)แพทย/์พยำบำล/เจำ้หน้ำทีส่ำธำรณสขุ  (4.4)ต ำรวจ  (4.5)เจำ้หน้ำทีเ่กษตรต ำบล และ(4.6)อืน่ๆ 

 ประเภทของข้อมูล  หมำยถึง  ข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนต่ำงๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ในกำร

สื่อสำรหรอืส่งสำร ได้แก่ ข่ำวสำรงำนบุญ/ประเพณีต่ำงๆ ข่ำวสำรกำรรณรงค์/พฒันำชุมชน ข่ำวสำร

กำรเมอืง/กำรเลอืกตัง้ ขำ่วสำรกำรจดัประชุม/เวทปีระชำคม ขำ่วสำรทำงดำ้นสุขภำพ ขำ่วสำรดำ้นอำชพี 

ขำ่วสำรทำงกำรศกึษำ และขำ่วสำรทำงดำ้นกำรช่วยเหลอืเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ขำ่วสำรกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

และขำ่วสำรอืน่ๆ 

 ช่องทางการส่ือสาร  หมำยถงึ วธิกีำรทีผู่ใ้ห้ขอ้มูลใชใ้นกำรสื่อสำรหรอืส่งสำรไปยงั

บุคคลอื่นๆ ไดแ้ก่ ปำกต่อปำก  โทรศพัท์มอืถอื โทรศพัทบ์ำ้น โทรศพัทส์ำธำรณะ วทิยชุุมชน เสยีงตำม

สำย/หอกระจำยขำ่ว เวบ็ไซต์ จดหมำย/หนังสอืแจ้ง ประชุม/เวทปีระชำคม หนังสอืพมิพ์/หนังสอืพมิพ์

ทอ้งถิน่ วำรสำรต ำบล เอกสำรสรุป/รำยงำน เอกสำรประชำสมัพนัธ์/แผ่นพบั บอรด์/ป้ำยประกำศ และ

อืน่ๆ  

 การใช้ประโยชน์  หมำยถงึ  จุดประสงคท์ีต่อ้งกำรใหเ้กดิขึน้จำกกำรสือ่สำรหรอืสง่สำร

ไปยงับุคคลอื่น ได้แก่ เพื่อประโยชน์ในกำรปกครอง กำรเลอืกตัง้ กำรพฒันำแผนต ำบล กำรสรำ้งผูน้ ำ/

แกนน ำชุมชน กำรสรำ้งควำมร่วมมอื/ช่วยเหลือกนัในชุมชน กำรส่งเสรมิ/สนับสนุนด้ำนกำรประกอบ

อำชพี กำรจดักจิกรรม/สง่เสรมิควำมรูด้ำ้นกำรดูแลสุขภำพระดบั บุคคล ครวัเรอืน กลุ่ม และชุมชน กำร

สง่เสรมิ/สนบัสนุนดำ้นกำรศกึษำ กำรสรำ้งจติส ำนึกรกัชมุชน และอืน่ๆ ระบุ 

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ให้ผูบ้นัทกึขอ้มูล ขดีเครื่องหมำย   ในช่อง [  ] หรอืเติมขอ้ควำม 
หรอืตวัเลขในชอ่งว่ำง (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูด้านการดแูลสขุภาพ  

จดุประสงค ์   

เพื่อตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูดำ้นปัญหำสุขภำพ  ซึง่ประกอบดว้ย  ปัญหำสุขภำพและโรคทีพ่บ

บ่อย 5 อนัดบั ปัญหำโรคระบำดในพื้นที ่ปัญหำโรคเรื้อรงัในพื้นที ่กำรจดับรกิำรตำมปัญหำและควำม

ต้องกำรในพื้นที่ สถำนที่/แหล่งบรกิำรสุขภำพในพื้นที่ ผู้ให้บรกิำร/ดูแลรกัษำด้ำนสุขภำพในพื้นที ่        

ผูใ้หบ้รกิำร/ดูแลดำ้นสุขภำพในพืน้ที ่เพื่อใหช้มุชนสำมำรถน ำขอ้มลูดงักล่ำวมำใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ

จดักำรสขุภำวะชมุชนได ้   
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ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 

ข้อท่ี 1. ปัญหาสุขภาพและโรคท่ีพบบ่อย 5 อนัดบัในพื้นท่ี หมำยถึง อำกำรที่เกดิขึน้จำก

ควำมผดิปกตใินรำ่งกำยหรอืโรคทีพ่บบ่อยในชมุชน ในระยะหนึ่งปีทีผ่ำ่นมำ  

ข้อท่ี 2. ปัญหาโรคระบาดในพื้นท่ี หมำยถงึ โรคทีม่กีำรตดิต่อหรอืแพรก่ระจำยในชมุชนอยำ่ง

รวดเรว็ ในระยะหนึ่งปีทีผ่ำ่นมำ  

ข้อท่ี 3. ปัญหาโรคเรื้อรงัในพื้นท่ี หมำยถงึ โรคหรอืกำรเจ็บป่วยซึ่งเมื่อเป็นแล้วจะมอีำกำร

หรอืตอ้งไดร้บักำรรกัษำตดิต่อกนันำนเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป   

ข้อท่ี 4. การจดับริการตามปัญหาและความต้องการในพื้นท่ี หมำยถงึ บรกิำรทีจ่ดัใหช้มุชน

เพือ่แกปั้ญหำและตอบสนองควำมตอ้งกำรของชมุชน ในระยะหนึ่งปีทีผ่ำ่นมำ 

ข้อท่ี 5. สถานท่ี/แหล่งบริการสุขภาพท่ีมีในพื้นท่ี หมำยถึง สถำนที่หรือหน่วยบริกำร

ทำงด้ำนสุขภำพที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ต ำบล ได้แก่ ศูนย์สุขภำพชุมชน/สถำนีอนำมยั/โรงพยำบำลส่งเสรมิ

สุขภำพระดบัต ำบล โรงพยำบำลรฐั โรงพยำบำลเอกชน คลนิิกแพทย์ คลนิิกพยำบำล/สถำนพยำบำล 

รำ้นยำ ศนูยส์ำธำรณสุขมลูฐำนชุมชน วดัทีใ่หบ้รกิำรดำ้นสขุภำพ บำ้นหมอพืน้บำ้น/หมอสมุนไพร บำ้น 

อสม. และอืน่ๆ 

ข้อท่ี 6. ผู้ให้บริการ/ดแูลรกัษาด้านสขุภาพในพื้นท่ี หมำยถงึ บุคคลหรอืบุคลำกรทัง้จำกภำค

ประชำชนและภำควชิำชพีซึ่งให้บรกิำรในด้ำนกำรดูแลรกัษำสุขภำพใหก้บัประชำชนในชุมชน แบ่งเป็น 

ขอ้ 6.1 ผูใ้หบ้รกิำรภำควชิำชพี ไดแ้ก่ แพทย ์พยำบำล เจำ้หน้ำทีส่ำธำรณสขุ เจำ้หน้ำทีท่นัตสำธำรณสุข 

และขอ้ 6.2 ผูใ้หบ้รกิำรภำคประชำชน ไดแ้ก ่อสม.  หมอพืน้บำ้น  อำสำสมคัรอื่นๆทีช่ว่ยดูแลช่วยเหลอื 

กลุ่ม หรอื ชมรมต่ำง เป็นตน้ 

 วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มูล ขดีเครื่องหมำย  ในช่อง [  ] หรอืเตมิขอ้ควำมหรอื

ตวัเลขในชอ่งว่ำง ในกรณีทีไ่ม่มขีอ้มลูหรอืไมส่ำมำรถเตมิขอ้มลูไดใ้หข้ดีเครือ่งหมำย – ในช่องว่ำง (ตอบ

ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อมลูด้านประชากร 

จดุประสงค ์

เพื่อต้องกำรทรำบถงึ ขอ้มูลจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุ สถิติกำรเกดิและสถิตกิำร

เสยีชวีติในรอบ 1 ปีทีผ่ำ่นมำ กำรจดักำรศกึษำในชมุชน และกำรอพยพแรงงำนทีเ่ขำ้มำท ำงำนในพืน้ที่     
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 

ข้อท่ี 1. จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ  หมำยถงึ จ ำนวนของประชำกรเพศชำยและ

ประชำกรเพศหญงิในแต่ละชว่งอำยตุำมทีก่ ำหนด ไดแ้ก ่แรกเกดิ-4 ปี  5-9 ปี  10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 

ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-69 ปี 70-79 ปี และ 80 ปีขึน้ไป  
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ข้อท่ี 2. สถิติการเกิด/ตาย 

 เด็กเกิดใหม่ในรอบ 1 ปี หมำยถงึ จ ำนวนเด็กเกดิใหม่ทัง้เพศชำยและเพศหญิงใน

รอบหนึ่งปีทีผ่ำ่นมำ  

 สถิติการเสียชีวิตในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา  หมำยถงึ  จ ำนวนผูเ้สยีชวีติทัง้เพศชำยและ

เพศหญงิดว้ยสำเหตุต่ำงๆ ในรอบหนึ่งปีทีผ่ำ่นมำ  

 เดก็เกิดใหม่ หมำยถงึ  เดก็ทีเ่กดิมำแลว้มชีวีติ 

 ตายแรกคลอด หมำยถงึ  เดก็ทีเ่กดิมำแลว้เสยีชวีติภำยใน 7 วนั 

 ตายด้วยโรคเรื้อรงั หมำยถึง กำรที่บุคคลเสยีชวีิตด้วยกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงั

ต่ำงๆ เชน่ เบำหวำน ควำมดนัโลหติสงู หวัใจ มะเรง็ และไตวำย เป็นตน้ 

 ตายด้วยโรคติดต่อ/โรคระบาด หมำยถงึ กำรทีบุ่คคลเสยีชวีติดว้ยกำรเจบ็ป่วยดว้ย

โรคตดิต่อหรอืโรคระบำดต่ำงๆ เชน่ เอดส ์โรคฉ่ีหนู ไขห้วดันก และไขห้วดั H1N1 เป็นตน้ 

 ตายด้วยอุบติัเหตุจราจร หมำยถึง กำรที่บุคคลเสยีชวีิตด้วยอุบัติเหตุจรำจร เช่น 

รถยนต์ชนกนั รถจกัรยำนยนต์ชนกนั รถยนต์ชนรถจกัรยำนยนต์ รถยนต์หรอืรถจกัรยำนยนต์ชนสิง่กดี

ขวำง และรถยนตห์รอืรถจกัรยำนยนตช์นคนเดนิถนน เป็นตน้ 

 ตายด้วยอุบติัเหตุอ่ืนๆ หมำยถึง กำรที่บุคคลเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่

อบุตัเิหตุจรำจร เชน่ ถกูของมคีมทิม่แทง ถกูสิง่ของทีม่นี ้ำหนกัมำกหล่นทบั  พลดัตกจำกทีส่งู เป็นตน้ 

 อ่ืนๆ หมำยถึง กำรที่บุคคลเสยีชวีิตด้วยสำเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำใน

ขำ้งตน้ และใหร้ะบุสำเหตุทีท่ ำใหเ้สยีชวีติ 

ข้อท่ี 3. การจดัการศึกษาในชุมชน หมำยถงึ ประเภทและจ ำนวนสถำนศกึษำทีเ่ปิดใหบ้รกิำร

ภำยในชุมชน ได้แก่ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก โรงเรยีนประถมศกึษำ โรงเรยีนมธัยมศกึษำ โรงเรยีนอำชวีะ

ศกึษำ ศนูยก์ำรศกึษำนอกโรงเรยีน ศนูยก์ำรศกึษำต่อเนื่องระดบัอุดมศกึษำ วทิยำลยัหรอืมหำวทิยำลยั

ระดบัอดุมศกึษำ ศนูยฝึ์กอำชพีหรอืวทิยำลยัชมุชน และอืน่ๆ 

ข้อท่ี 4. การอพยพแรงงานท่ีเข้ามาท างานในพื้นท่ี  หมำยถึง ประเภทและลักษณะของ

แรงงำนทีอ่พยพเขำ้มำท ำงำนในพืน้ที่ ซึง่ไดแ้ก่ แรงงำนชำวไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วทีเ่ขำ้มำท ำงำนใน

พืน้ทีท่ ัง้ในลกัษณะกำรท ำงำนแบบถำวรหรอืแบบชัว่ครำว 

 แรงงานไทย หมำยถงึ  ผูใ้ชแ้รงงำนทีม่สีญัชำตไิทย 

 แรงงานต่างด้าว หมำยถงึ  ผูใ้ชแ้รงงำนทีไ่มม่สีญัชำตไิทยหรอืเป็นชำวต่ำงชำต ิ

 อยู่แบบถาวร หมำยถงึ  อำศยัอยูป่ระจ ำในพืน้ทีโ่ดยไมม่กีำรยำ้ยออกนอกพืน้ที ่

 อยู่แบบชัว่คราว หมำยถงึ  อำศยัอยูใ่นพืน้ทีใ่นเวลำท ำงำนเมือ่กำรท ำงำนสิน้สดุกย็ำ้ย

ออกนอกพืน้ที ่
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 ขึ้นทะเบียน หมำยถึง  แรงงำนต่ำงด้ำวที่อพยพเข้ำมำท ำงำนในพื้นที่มีกำรขึ้น

ทะเบยีนแรงงำนต่ำงดำ้วตำมทีก่รมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนก ำหนด 

 ไม่ขึ้นทะเบียน หมำยถึง  แรงงำนต่ำงด้ำวที่อพยพเข้ำมำท ำงำนในพื้นที่ยงัไม่ได้

ด ำเนินกำรขึน้ทะเบยีนแรงงำนต่ำงดำ้วตำมทีก่รมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนก ำหนด 

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย  ในช่อง [  ] หรอืเตมิขอ้ควำม หรอื

ตวัเลขในชอ่งว่ำง ในกรณีทีไ่ม่มขีอ้มลูหรอืไมส่ำมำรถเตมิขอ้มลูไดใ้หข้ดีเครือ่งหมำย – ในช่องว่ำง (ตอบ

ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

ส่วนท่ี 5 ข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อม  

จดุประสงค ์

เพื่อต้องกำรทรำบถึง ข้อมูลปัญหำและกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีในชุมชน ปัญหำ

สิง่แวดล้อมในชุมชนที่ย ังต้องกำรพฒันำ และกำรจดักำรสิง่แวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อกำรสรำ้งเสรมิ

สขุภำพ     
 

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั 

ข้อท่ี 1. ปัญหาและการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน หมำยถงึ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัปัญหำ

ดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชุมชน โดยระบุลกัษณะของปัญหำ/หมูท่ีม่ปัีญหำ สำเหตุของปัญหำ และกำร

จดักำรกบัปัญหำต่ำงๆ  

 ปัญหาขยะ หมำยถงึ ปัญหำทีเ่กดิขึน้จำกกำรมสีิง่ของทีเ่หลอืจำกระบวนกำรผลติและ
กำรบรโิภคซึง่เสื่อมสภำพจนใชก้ำรไม่ได้หรอืไม่ต้องกำรใชแ้ลว้ โดยทีชุ่มชนยงัไม่สำมำรถจดักำรได้ใน
ปัจจุบนัและหรอืในอนำคต                 

 ปัญหามลภาวะหรือมลพิษ หมำยถงึ ปัญหำกำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีไ่มพ่งึ

ประสงค ์ได้แก่ ปัญหำน ้ำเสยี ควนัพษิ ฝุ่ นละออง เสยีงดงัรบกวน และกำรใชส้ำรเคม ีซึ่งเป็นผลมำจำก

กำรกระท ำของมนุษย ์โดยปัญหำดงักล่ำวไดส้ง่ผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มกบัผูท้ีส่มัผสัหรอืผูท้ีอ่ยู่

ใกล้แหล่งที่เป็นปัญหำ รวมทัง้กำรส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ และควำม

สมบรูณ์ของสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ 

 ปัญหาจุดอนัตราย/พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม หมำยถึง สถำนที่

หรอืบรเิวณทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิอุบตัเิหตุจรำจรหรอืเสีย่งต่อกำรเกดิปัญหำอำชญำกรรมในบรเิวณ

นัน้ ๆ บ่อยครัง้ โดยจุดอนัตรำย เชน่ ทำงแยก ทำงโคง้ ทำงหกัศอก และทำงช ำรดุ เป็นตน้ พืน้ทีเ่สีย่งต่อ

กำรเกดิปัญหำอำชญำกรรม  เชน่ ถนนทีไ่มม่ไีฟสอ่งสว่ำง  บำ้นรำ้ง  และทีร่กรำ้ง เป็นตน้ 
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 ปัญหาการขาดแคลนน ้าสะอาด หมำยถงึ ปัญหำทีเ่กดิจำกกำรขำดแคลนน ้ำดื่ม น ้ำ

ใช้ หรอืมนี ้ำดื่ม น ้ำใชแ้ต่คุณภำพไม่เหมำะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั และกำร

ประกอบอำชพี 

 ปัญหาภยัธรรมชาติ หมำยถงึ  ปัญหำทีเ่กดิจำกภยัธรรมชำตทิีเ่กดิขึน้ในพื้นที่ เช่น 

น ้ำทว่ม ดนิถล่ม พำยุ และสนึำม ิเป็นตน้ ซึง่ทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินชวีติของคนในชมุชน 

ข้อท่ี 2. ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ียงัต้องการพัฒนา หมำยถึง ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่

เกดิขึน้ในชมุชน โดยทีชุ่มชนยงัไมส่ำมำรถจดักำรไดใ้นปัจจุบนั และสง่ผลกระทบต่อควำมเป็นอยูข่องคน

ในชุมชน ได้แก่ ปัญหำขยะมูลฝอย น ้ำเสยี ควนัพิษ ฝุ่ นละออง กลิ่นรบกวน เสียงดงัรบกวน กำรใช้

สำรเคมใีนกำรเกษตร ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนไม่มไีฟส่องสว่ำง ถนนไม่มป้ีำยหรอืสญัญำณ

เตอืนจุดอนัตรำย ขำดแคลนน ้ำสะอำดเพื่อบรโิภคและอุปโภค ภยัธรรมชำต ิ(เช่น น ้ำท่วม ไฟป่ำ  ดิน

ถล่ม  แผน่ดนิไหว ลมพำย ุ คลื่นลมทะเล เป็นตน้) และพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิปัญหำอำชญำกรรม 

ข้อท่ี 3. การจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ หมำยถึง กำร

ด ำเนินกำรในกำรจดักำรทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มของชุมชน เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมต่อกำรด ำเนินกำรหรอื

กำรจดักจิกรรมในด้ำนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพส ำหรบัประชำชนในชุมชน ได้แก่  กำรจดัตลำดสดให้ถูก

หลกัสุขำภิบำล  กำรตรวจสอบคุณภำพและกำรปนเป้ือนของอำหำรและผู้ประกอบกำร   กำรจดัให้มี

สถำนที่ออกก ำลงักำยหรอืสวนสำธำรณะ  กำรจดัใหม้สีถำนทีส่ ำหรบัเป็นที่พบปะหรอืท ำกจิกรรมเพื่อ

สว่นรวม กำรอนุรกัษ์แหล่งน ้ำ กำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตใินพืน้ที่ (เชน่ กำรปลูกป่ำไม ้กำรปลกูป่ำ

ชำยเลน กำรเกบ็ขยะในทีห่รอืแหล่งน ้ำสำธำรณะ  กำรอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวน์ ้ำและรกัษำแหล่งเพำะพนัธุส์ตัว์

น ้ำ เป็นต้น) กำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงประหยดั เช่น ไฟฟ้ำ น ้ำประปำ และน ้ำมนั 

เป็นตน้ และกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีำรผลติและใชพ้ลงังำนทดแทน (เชน่ แกส็ชวีมวล น ้ำมนัไบโอ

ดเีซล กำรใชถ้่ำนอดัแทง่ พลงัน ้ำ พลงัลม พลงังำนแสงอำทติย ์เป็นตน้) 

 การอนุรกัษ์แหล่งน ้า   หมำยถงึ  กำรควบคุมรกัษำแมน่ ้ำล ำธำร กำรอนุรกัษ์ป่ำตน้น ้ำ 
ควบคมุมใิหเ้กดิมลพษิแกแ่หล่งน ้ำ มกีำรดูแลควบคมุไมใ่หม้กีำรปล่อยสิง่สกปรกลงไปในแหล่งน ้ำ กำรใช้
น ้ำอยำ่งประหยดั  

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย  ในช่อง [  ] หรอืเตมิขอ้ควำม หรอื

ตวัเลขในชอ่งว่ำง ในกรณีทีไ่ม่มขีอ้มลูหรอืไมส่ำมำรถเตมิขอ้มลูไดใ้หข้ดีเครือ่งหมำย – ในช่องว่ำง (ตอบ

ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
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ส่วนท่ี 6 ข้อมลูด้านเศรษฐกิจชุมชน 

จดุประสงค ์

เพื่อตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มูลพืน้ฐำนเกีย่วกบักำรประกอบอำชพีหลกัของประชำชนส่วนใหญ่ใน

ชุมชน กำรรวมกลุ่มอำชพีของประชำชนในชุมชน แหล่งเงนิทุนในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอำชีพ และ

กจิกรรมทีเ่ป็นกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชำชนในชมุชนมคีวำมมัง่คงทำงเศรษฐกจิ  

ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั  

ข้อท่ี 1. อาชีพหลกั หมำยถงึ อำชพีทีท่ีท่ ำรำยไดใ้หก้บัครวัเรอืนสงูสุด หรอือำชพีทีต่อ้งใชเ้วลำ

สว่นใหญ่ในกำรประกอบกำรเพือ่หำรำยไดใ้หแ้กค่รวัเรอืน เช่น ท ำนำ ท ำไร ่ท ำสวน เลี้ยงสตัว ์เพำะเลีย้ง

สตัว์น ้ ำ ประมง รบัจ้ำงทัว่ไป/บริกำร ท ำงำนบ้ำน กรรมกร ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว อุตสำหกรรมใน

ครวัเรอืน รบัรำชกำร รฐัวสิำหกจิ พนกังำน/ลกูจำ้งเอกชน และอืน่ๆ เป็นตน้ 

ข้อท่ี 2. การรวมกลุ่มอาชีพ หมำยถงึ กำรที่ประชำชนทีป่ระกอบอำชพีประเภทเดียวกนัมำ

รวมกลุ่มกนัมำกกว่ำ 2 คนขึน้ไป เพื่อใหเ้กดิอ ำนำจในกำรต่อรองและช่วยเหลอืกนัในกำรท ำงำนสรำ้ง

รำยได้ เช่น กลุ่มแปรรปูด้ำนกำรเกษตร กลุ่มเกษตรอนิทรยี์ กลุ่มปลูกผกัปลอดสำรพษิ กลุ่มเลี้ยงสตัว์ 

กลุ่มผลติสนิคำ้ไวใ้ชใ้นครวัเรอืน เชน่ น ้ำยำลำ้งจำน แชมพ ูสบู่ เป็นตน้ กลุ่มท ำขนม กลุ่มหตัถกรรมและ

งำนฝีมอื เชน่ ดอกไมป้ระดษิฐ ์จกัสำน ทอผำ้ ทอเสือ่ เป็นตน้ กลุ่มปลกูพชืสมนุไพร และอืน่ ๆ 

ข้อท่ี 3. แหล่งเงินทุนในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ หมำยถงึ กำรทีก่ลุ่มอำชพีต่ำงๆของ

ประชำชนในชุมชน มกีำรระดมเงนิทุนหรอืกูย้มืเงนิจำกกลุ่ม หรอืองค์กรหรอืสถำบนัทำงกำรเงนิต่ำงๆ 

หรอืบุคคลเพือ่ใชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆของกลุ่ม 

ข้อท่ี 4. กิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ หมำยถึง กำรด ำเนินกจิกรรมในชุมชนเพื่อส่งเสรมิให้ประชำชนสำมำรถด ำเนินชวีิตแบบ

พอเพยีง หรอืสง่เสรมิกำรมรีำยไดเ้พิม่ขึน้ หรอืสำมำรถลดรำยจ่ำย หรอืมกีำรออมเงนิ  

วิธีการบนัทึกข้อมลู  ในขอ้ค ำถำมที ่1 ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลูเตมิตวัเลขแสดงล ำดบั 1-5 ในชอ่ง [  ] 

ในส่วนข้อที่ 2-4 ให้ผู้บันทึกข้อมูล ขดีเครื่องหมำย  ในช่อง [  ] หรอืเติมข้อควำม หรอืตัวเลขใน

ช่องว่ำง ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลหรอืไม่สำมำรถเติมข้อมูลได้ให้ขดีเครื่องหมำย – ในช่องว่ำง (ตอบได้

มำกกว่ำ 1 ขอ้) 
 

ส่วนท่ี 7 ข้อมลูด้านการเมืองการปกครอง 

จดุประสงค ์

เพื่อตอ้งกำรทรำบถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบักำรมสี่วนร่วมของประชำชนในชุมชน กำรปกครองทีท่ ำให้

คนอยูร่ว่มกนัอยำ่งสงบสขุ กำรใชส้ทิธใินกำรเลอืกตัง้ และสทิธใินกำรจดักำรทรพัยำกรในชมุชน  
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ค าอธิบายรายข้อท่ีส าคญั  

ข้อท่ี 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หมำยถึง กจิกรรมซึ่งเปิดโอกำสให้คนใน

ชุมชนได้แสดงควำมคดิเหน็ในดำ้นปัญหำและกำรพฒันำ กำรเสนอแผนงำนและโครงกำร กำรเขำ้มำมี

ส่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำรต ำบล รวมทัง้กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ในต ำบล 

ไดแ้ก่ มกีำรจดัเวทปีระชำคม กำรประชุมหมู่บำ้น มกีำรก ำหนดกตกิำ ขอ้ตกลง และนโยบำยของชุมชน 

ภำคประชำชนมกีำรเสนอโครงกำรต่ำง ๆ ในกำรพฒันำชุมชน กำรมสี่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนพฒันำ

ชมุชน กำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรจดักำรต ำบล ประชำชนเขำ้รว่มในกำร

ตรวจสอบกำรท ำงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และอืน่ๆ 

 เวทีประชาคม หมำยถงึ กำรจดัประชุมทีเ่ป็นกำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนหรอืกลุ่มคน

เข้ำมำรวมกนัเพื่อพูดคุย ปรึกษำหำรือ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค ใน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรอืหลำยประเด็น โดยมจีุดมุ่งหมำยที่แก้ปัญหำนัน้ๆ ให้ลุล่วง หรอืพฒันำ

ประเดน็นัน้ๆ รว่มกนั 

 ภาคประชาชน  หมำยถงึ ประชำชนทัง้ในฐำนะปัจเจกหรอืกลุ่มของประชำชน ซึง่ไมใ่ช่

ตวัแทนของพรรคกำรเมอืง หรอืหน่วยงำนรำชกำร    เพื่อมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักจิกำร

สำธำรณะ 

ข้อท่ี 2. การปกครองท่ีท าให้คนอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข หมำยถงึ แนวทำงหรอืวธิกีำรหรอื

กระบวนกำรทีท่ ำใหป้ระชำชนในชุมชนสำมำรถอำศยัอยู่ในชุมชนรว่มกนัดว้ยควำมสงบสุข ไดแ้ก่ กำรมี

ช่องทำงส ำหรบัผูท้ีไ่ด้รบัควำมเดือดรอ้น ได้น ำเสนอควำมเดอืดรอ้นของตนเองต่อผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง กำรมี

กระบวนกำรทีชุ่มชนจดักำรเพื่อยุตคิวำมขดัแยง้ในชุมชนเพื่อใหส้มำชกิในชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกนัได้

อย่ำงสงบ กำรทีชุ่มชนมกีฎกตกิำของชุมชนในกำรลงโทษผูท้ี่กระท ำผดิ  และกำรทีชุ่มชนมกีจิกรรมใน

กำรยกยอ่งบุคคลทีเ่ป็นแบบอยำ่งในชมุชน 

 ข้อพิพาทในชุมชน หมำยถงึ ปัญหำควำมขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงคนในชมุชนในเรือ่ง

ต่ำงๆ ทีไ่ม่สำมำรถตกลงกนัได้ เช่น กำรเงนินอกระบบ ควำมขดัแยง้ในหมู่เครอืญำติ กำรทะเลำะววิำท 

กำรรกุล ้ำทีด่นิ เป็นตน้ 

วิธีการบนัทึกข้อมูล  ใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู ขดีเครื่องหมำย  ในช่อง [  ] หรอืเตมิขอ้ควำม หรอื

ตวัเลขในชอ่งว่ำง ในกรณีทีไ่ม่มขีอ้มลูหรอืไมส่ำมำรถเตมิขอ้มลูไดใ้หข้ดีเครือ่งหมำย – ในช่องว่ำง (ตอบ

ไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 
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ส่วนท่ี 3 
ระบบการท างานและขัน้ตอนการใช้

โปรแกรม TCNAP 
 

1. บทน า 

 ปัจจุบนัหลำยองคก์รทัง้ภำครฐั และเอกชน มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะน ำเสนอขอ้มลูหรอืขำ่วสำรทำง

เครอืข่ำยอินเตอร์เน็ตผ่ำนทำง เครอืข่ายใยแมงมุม หรอื World Wide Web (WWW) โดยข้อมูลหรือ

ข่ำวสำรนี้จะมีกำรน ำเสนอในรูปแบบสื่อผสม ที่เรียกว่ำ เว็บเพจ (web page) อันประกอบไปด้วย

ตวัอกัษรขอ้ควำมทีม่รีปูแบบต่ำงๆ รปูภำพ เสยีง ภำพเคลื่อนไหว วดิโีอ และไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) 

ซึ่งเป็นกำรแสดงข้อควำมที่มีกำรเชื่อมโยงถึงกนัได้ ข้อมูลที่น ำเสนอบนเว็บเพจ   2 ลักษณะคือ 1)       

เว็บเพจแบบยืดหยุ่น (Dynamic Web page) เป็นเว็บเพจที่มีควำมเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลำตำมเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องกำร 2) เว็บเพจคงที่ (Static Web Page) เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมกีำร

เปลีย่นแปลงบ่อยๆ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรำ้งขององคก์ร กฎระเบยีบขององคก์ร เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูที่

จะน ำเสนอบนเว็บเพจนี้สำมำรถถูกจดัเก็บไว้ในฐำนขอ้มูล โดยต้องมีกำรพฒันำโปรแกรมท ำหน้ำที่

จดักำรและสบืคน้ขอ้มลูใหส้ำมำรถน ำเสนอบนเครอืขำ่ยอนิเตอรเ์น็ตได ้

ระบบสำรสนเทศ เป็นระบบทีม่คีวำมส ำคญัอย่ำงมำกส ำหรบัองคก์รต่ำงๆในปัจจุบนั เนื่องจำก

สำมำรถรวบรวมขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ และน ำมำประมวลผลโดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์เพื่อน ำมำสรุปและ

สรำ้งเป็นรำยงำนทีม่รีปูแบบทีเ่หมำะสมต่อกำรน ำเสนอส ำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่จะท ำใหไ้ด้

ขอ้มูลทีม่คีวำมทนัสมยั และถูกต้องช่วยในกำรวำงแผนพฒันำต ำบลไปสู่กำรเป็นต ำบลสุขภำวะได้ ซึ่ง

กำรประมวลผลในระบบสำรสนเทศมคีวำมนิยมในปัจจุบนั เนื่องจำกท ำใหเ้กดิควำมเป็นอสิระกนัระหว่ำง

โปรแกรมประยุกตแ์ละขอ้มลู ลดควำมซ ้ำซอ้นและควำมขดัแยง้กนัของขอ้มลู สำมำรถเกบ็ขอ้มลูรวมกนั

และกำรใชง้ำนขอ้มลูรว่มกนัไดค้วำมสำมำรถในกำรควบคมุควำมคงสภำพของขอ้มลู ควำมสะดวกในกำร

จดักำรขอ้มูลในฐำนขอ้มูลและกำรควบคุมกำรใชง้ำนฐำนขอ้มูลจำกผูใ้ชง้ำนหลำยคน  นอกจำกนัน้กำร

ประมวลผลในระบบสำรสนเทศ ยงัสำมำรถน ำเสนอสำรสนเทศออกทำงเครือขำ่ยอนิเตอรเ์น็ต ในรปูของ

สื่อผสมหรือเว็บเพจได้อีกด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีระบบฐำนข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลธุรกรรม

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้สิน้ 

 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลต ำบลเป็นกระบวนกำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลต ำบลภำยใต้

กระบวนกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทัง้ภำคประชำชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูน้ ำท้องถิ่น 

และหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที ่ใหเ้ขำ้มำรว่มในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู เรยีนรูข้อ้มลู ตรวจสอบ ยนืยนัและ

น ำใชข้อ้มูลในพื้นทีต่นเอง โดยกำรสรำ้งทมีพฒันำฐำนขอ้มูลต ำบลในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลและน ำใช้
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ขอ้มลูของชมุชน เพื่อจดักำรกบัปัญหำทีส่อดรบักบัควำมตอ้งกำรและวถิชีวีติของแต่ละชมุชนจนเกดิกำร

พึง่ตนเองและน ำไปสู่กำรพฒันำต ำบลสู่กำรเป็นต ำบลสุขภำวะทีย่ ัง่ยนืในอนำคต ดงันัน้ระบบฐำนขอ้มูล

จงึเป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ ำคญัทีท่ ำใหเ้กดิกำรขบัเคลื่อนสูก่ำรเป็นต ำบลสขุภำวะ  

 โปรแกรม TCNAP (Thailand Community network Appraisal Program) เป็นโปรแกรมทีถู่ก

พฒันำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรู้และจดักำรข้อมูลของชุมชนเพื่อพฒันำสู่ต ำบล      

สุขภำวะ  ทีท่ ำใหเ้กดิกำรรบัรูข้อ้มลูอย่ำงเท่ำเทยีมกนัของคนในต ำบล สรำ้งควำมเขำ้ใจและกำรมสี่วน

ร่วมในกำรพฒันำต ำบล โดยจะก่อให้เกดิกำรพฒันำระบบขอ้มูลทีต่ ำบลสำมำรถน ำใช้และปรบัปรุงให้

ทนัสมยัได้ด้วยตนเอง เกดิควำมรูใ้นเรื่ององค์ประกอบกำรจดัระบบขอ้มูลต ำบลที่ใช้ในกำรศกึษำวจิยั

เฉพำะเรื่อง  เกดิบุคลำกรและแกนน ำในต ำบลทีม่สีมรรถนะในดำ้นกำรจดักำรขอ้มลูและกำรน ำใชข้อ้มลู 

และเกดิเครอืข่ำยระบบขอ้มูลในระดบัต ำบลที่สำมำรถขยำยไปสู่ต ำบลอื่นๆ ให้ครอบคลุมทัง้ประเทศ

ต่อไป 

2. ระบบประมวลผลฐานข้อมลู 

 ฐำนขอ้มลูเป็นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวำมสมัพนัธไ์วด้ว้ยกนั โดยมรีะบบจดักำรขอ้มลูอยำ่ง

เป็นระเบยีบเพื่อจดัเกบ็และเรยีกใชง้ำนขอ้มลูทีท่นัสมยัไดอ้ยำ่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ และสำมำรถ

ใช้เป็นแหล่งฐำนควำมรู้ (Knowledge Base) ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลในองค์กรนั ้นจะถูกเก็บอยู่ใน

ฐำนขอ้มลู 2 สว่นคอื  

1) ขอ้มลูทีใ่ชส้ำมำรถน ำไปประมวลผล (End user data ) 

2) ค ำอธบิำยขอ้มลู (Metadata) ใชอ้ธบิำยโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูในฐำนขอ้มลู 

นอกจำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลที่มคีวำมสมัพนัธ์กนัไว้ในฐำนขอ้มูลแล้ว ในฐำนขอ้มูลต้องมี

ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัโครงสรำ้งของฐำนขอ้มูลที่เรยีกว่ำ ค าอธิบายขอ้มูล (Metadata) หรอื พจนานุกรม

ขอ้มลู (Data Dictionary) มหีน้ำทีอ่ธบิำยลกัษณะของขอ้มลูทีเ่กบ็อยู่ในฐำนขอ้มลู รวมทัง้ควำมสมัพนัธ์

ของขอ้มลู เช่น ระหว่ำงระเบยีนของแฟ้มขอ้มลูหนึ่งกบัอกีแฟ้มขอ้มลูหนึ่ง ซึง่ค ำอธบิำยขอ้มลูจะถูกเกบ็

และเรยีกใชง้ำนในระหว่ำงทีม่กีำรประมวลผลฐำนขอ้มลู 

ในระบบประมวลผลฐำนข้อมูล จะมีรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรข้อมูลที่แตกต่ำงจำกระบบ

แฟ้มขอ้มูล โดยมอีงค์ประกอบหนึ่งเพิม่ขึ้นจำกกระบวนกำรประมวลผลแฟ้มข้อมูล อนัได้แก่ ระบบ

จดัการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ถูก

สรำ้งขึน้มำเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรจดักำรขอ้มลู เช่น กำรเพิม่ ลบหรอืแกไ้ขขอ้มลู กำรป้องกนัควำมขดัแยง้

กนัของขอ้มลู กำรป้องกนัและแกไ้ขควำมเสยีหำยของขอ้มลู รวมไปถงึกำรใชข้อ้มลูจำกฐำนขอ้มลูรว่มกนั
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ของโปรแกรมประยกุตต่์ำงๆ และกำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเรยีกใชข้อ้มลูจำกฐำนขอ้มลู เป็นตน้ DBMS จะ

มหีน้ำทีเ่สมอืนเป็นตวักลำงระหว่ำงผูใ้ชแ้ละฐำนขอ้มลูในสำมำรถตดิต่อกนัได้ 

3. ข้อดีของการประมวลผลในฐานข้อมลู 

1) ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยกุตแ์ละข้อมลู 

กำรท ำงำนทีต่อ้งผ่ำน DBMS ทุกครัง้ จะท ำใหก้ำรเขยีนโปรแกรมประยุกต์เป็นอสิระจำกขอ้มูล 

(Program-Data Independent) โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ เขียนขึ้น ไม่จ ำเป็นต้องนิยำม (Define) 

โครงสรำ้งของขอ้มลูทีต่้องกำรใชไ้วภ้ำยในโปรแกรม เพรำะโครงสรำ้งของขอ้มลูทัง้หมดของฐำนขอ้มูล 

ไดถ้กูนิยำมและจดัเกบ็ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ในฐำนขอ้มลูในรปูแบบของตำรำง ทีป่ระกอบดว้ยเขตขอ้มลูต่ำงๆ

ก่อนกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ที่สำมำรถเรียกใช้งำนข้อมูลใดๆ รวมถึงกำร

ปรบัปรุงขอ้มูลในฐำนขอ้มูล โดยผ่ำนทำงภำษำมำตรฐำนซึ่งเป็นส่วนประกอบของ DBMS ดงันัน้ กำร

เปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งของขอ้มูลใดๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงขนำดของเขตขอ้มูลในตำรำงใดภำยใน

ฐำนขอ้มูล ก็ไม่จ ำเป็นต้องไปท ำกำรแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่มกีำรเรยีกใช้เขตขอ้มูลนัน้ ซึ่งจะเป็น

หน้ำที่ของ DBMS ที่จะไปปรบัปรุงข้อมูลภำยในฐำนข้อมูลให้มีโครงสร้ำงตำมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

ยกเว้นว่ำถ้ำไม่เพิ่มเขตขอ้มูล เปลี่ยนชื่อเขตขอ้มูลหรอืลบเขตขอ้มูลใดออกไปจำกตำรำง โปรแกรม

ประยกุตท์ีม่กีำรอำ้งถงึเขตขอ้มลูนัน้จงึจะถกูแกไ้ข 

2) ลดความซ า้ซ้อนและความขดัแย้งกนัของข้อมลู 

ในกำรประมวลผลฐำนขอ้มูล ขอ้มูลจะมคีวำมซ ้ำซ้อนน้อยทีสุ่ด เนื่องจำกขอ้มูลจะถูกจดัเก็บ

เพยีงทีเ่ดยีวในฐำนขอ้มูล เช่น ขอ้มูลนักศกึษำ และขอ้มูลกำรลงทะเบยีน ซึ่งจะเป็นกำรประหยดัเนื้อที่

กำรใชห้น่วยเกบ็ขอ้มลูส ำรอง นอกจำกนี้ถำ้จะมกีำรปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงขอ้มลูใด ก็จะท ำกบัขอ้มลู

เพียงที่เดียวเท่ำนัน้ เช่น ถ้ำจะเปลี่ยนแปลงชื่อนักศึกษำคนใด ก็จะสำมำรถเปลี่ยนแปลงในตำรำง

นกัศกึษำเพยีงครัง้เดยีวเท่ำนัน้ ดงันัน้ จงึเป็นกำรลดควำมซ ้ำซอ้นของขอ้มลูลง ขอ้มลูจะมคีวำมถูกตอ้ง

ไมม่คีวำมขดัแยง้กนัของขอ้มลูเกดิขึน้ 

3) ข้อมลูมีการเกบ็อยู่รวมกนัและสามารถใช้ข้อมลูร่วมกนัได้ 

ในระบบฐำนขอ้มูล ขอ้มูลทัง้หมดจะถูกเกบ็อยู่ในทีเ่ดยีวกนัคอื ฐำนขอ้มูล โปรแกรมประยุกต์

ของแต่ละระบบจะสำมำรถใชง้ำนขอ้มลูภำยในฐำนขอ้มลูร่วมกนัได ้โดยออกค ำสัง่ผ่ำนทำง DBMS เช่น 

นักศึกษำและข้อมูลกำรลงทะเบียน สำมำรถถูกเรียกใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ส ำหรบัระบบกำร

ลงทะเบยีนและโปรแกรมประยุกต์ส ำหรบัระบบหอ้งสมุด อย่ำงไรกต็ำม DBMS จะท ำหน้ำทีก่ ำหนดสทิธิ

กำรใชง้ำนระบบฐำนขอ้มูลใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคน เพื่อป้องกนัผูท้ีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลนัน้เขำ้มำใช้

งำนขอ้มลูได ้
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4) การควบคมุความคงสภาพของข้อมลู 

ควำมคงสภำพ (Integrity) จะหมำยถึงควำมถูกต้อง ควำมคล้องจอง ควำมสมเหตุสมผลหรอื

ควำมเชื่อถอืกไ็ดข้องขอ้มลู ซึ่งนอกจำกลกัษณะของขอ้มลูทีต่้องมคีวำมซ ้ำชอ้นน้อยทีสุ่ดแลว้ ควำมคง

สภำพของขอ้มลูกม็คีวำมส ำคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ำกนั 

ควำมคงสภำพของขอ้มูลม ี2 ระดบั คอื (1) ควำมคงสภำพของขอ้มูลภำยในหนึ่งตำรำง เช่น 

ขอ้มูลนักศึกษำในตำรำงนักศึกษำจะต้องมีข้อมูลที่ไม่ซ ้ำซ้อนกนั จะต้องมีตัวชี้เฉพำะ (Identifier) ที่

สำมำรถระบุไดว้่ำขอ้มลูแต่ละแถวเป็นขอ้มลูของนักศกึษำคนใด เป็นตน้ (2) ควำมคงสภำพของขอ้มลูที่

อยูใ่นตำรำงทีม่คีวำมสมัพนัธ์กนั ตวัอยำ่งเชน่ ตำรำงนกัศกึษำ และตำรำงลงทะเบยีน มคีวำมสมัพนัธก์นั 

ถ้ำมนีักศกึษำคนหนึ่งลำออกไป และเมื่อมกีำรลบขอ้มูลนักศกึษำในตำรำงนักศกึษำ กจ็ะต้องมกีำรลบ

ขอ้มลูนักศกึษำคนนัน้ในตำรำง กำรลงทะเบยีน (และตำรำงอื่นๆทีส่มัพนัธก์บัตำรำงนักศกึษำ) ดว้ยทัง้นี้

เพื่อรกัษำควำมคงสภำพของข้อมูลไว้ มิฉะนัน้จะไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ ข้อมูลกำรลงทะเบียนของ

นกัศกึษำคนนัน้เป็นใคร เพรำะไม่มขีอ้มลูของนกัศกึษำคนนัน้ปรำกฏในตำรำงนักศกึษำอกีต่อไปแลว้ ซึง่

กำรควบคมุควำมคงสภำพเหล่ำนี้ เป็นสิง่ที ่DBMS จดักำรใหไ้ด ้

5) การจดัการข้อมลูในฐานข้อมลูจะท าได้ง่าย 

กำรเขยีนโปรแกรมประยุกต์ เพื่อจดักำรกบัขอ้มูลในฐำนขอ้มูลไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกใชข้อ้มูล 

กำรเพิม่ขอ้มลูกำรแกไ้ขขอ้มูล หรอืกำรลบขอ้มูลของตำรำงใดภำยในฐำนขอ้มูล จะสำมำรถออกไดง้ำ่ย

โดยกำรออกค ำสัง่ผ่ำนทำง DBMS ท ำให้กำรเขยีนโปรแกรมประยุกต์มคีวำมสะดวกยิง่ขึ้น เนื่องจำก

ผูเ้ขยีนโปรแกรมไมต่อ้งยุง่เกีย่วหรอืสนใจว่ำในทำงกำยภำพ ขอ้มลูถกูเกบ็อยำ่งไรในดสิก ์หรอืแมแ้ต่กำร

จดัเกบ็ขอ้มลูไมต่อ้งสนใจว่ำใชว้ธิแีบบแฟ้มดชันี หรอืแฟ้มทีเ่รยีงล ำดบัเชงิดชันี เป็นตน้ ผูใ้ชเ้พยีงแต่ออก

ค ำสัง่งำ่ยๆ ในกำร เรยีกใชข้อ้มลู เพิม่ขอ้มลู ปรบัปรงุขอ้มลู หรอื ลบขอ้มลูผำ่นทำง DBMS แทน ท ำให้

นกัพฒันำระบบมเีวลำพฒันำตรรกะในตวัของโปรแกรมประยกุตม์ำกยิง่ขึน้ 

6) การควบคมุการใช้งานฐานข้อมลูของผู้ใช้งานหลายคน 

ในระบบฐำนขอ้มลูทีม่ผีูใ้ชง้ำนหลำยคน กำรควบคมุกำรใชง้ำนฐำนขอ้มลูเป็นเรือ่งส ำคญั ระบบ

ฐำนขอ้มลูจะมผีูค้วบคุมฐำนขอ้มลูคอื DBA (Database Administrator) เป็นผูค้วบคุมและบรหิำรจดักำร

ระบบฐำนขอ้มลูทัง้หมด รวมถงึกำรจดักำรกบัโครงสรำ้งฐำนขอ้มูล เช่น กำรสรำ้งขอ้มลูหรอืกำรเปลีย่น

โครงสรำ้งขอ้มูลภำยในฐำนขอ้มลู นอกจำกนี้ยงัมหีน้ำทีก่ ำหนดสทิธิก์ำรเขำ้ไปใชฐ้ำนขอ้มูลในกรณีทีม่ ี

ผูใ้ชง้ำนหลำยคน ว่ำจะใหผู้ใ้ดเขำ้ไปใชฐ้ำนขอ้มลูไดบ้ำ้ง และสำมำรถใชง้ำนฐำนขอ้มลูไดใ้นระดบัใด เชน่ 

ดูขอ้มลูได้อย่ำงเดยีว หรอืสำมำรถปรบัปรุงขอ้มลูในฐำนขอ้มูลได้ดว้ย เพื่อเป็นกำรป้องกนัผูท้ีไ่ม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งกบักำรใชฐ้ำนขอ้มลู ไมใ่หส้ำมำรถเขำ้ไปก่อควำมเสยีหำยใหก้บัระบบฐำนขอ้มลูได ้
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 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำกำรประมวลผลขอ้มูลในฐำนข้อมูล จะให้ข้อดีหลำยประกำรแต่ก็พบว่ำ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิตัง้ระบบฐำนขอ้มูลมรีำคำค่อนขำ้งแพง โดยเฉพำะหำกต้องกำรระบบฮำรด์แวรท์ี่มี

ประสทิธภิำพสูง เช่น ต้องมคีวำมเรว็สูง มขีนำดหน่วยควำมจ ำ และหน่วยเก็บขอ้มูลส ำรองควำมจุสูง 

จ ำเป็นต้องใชค้่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้และยงัต้องกำรบุคลำกรด้ำนระบบจดักำรฐำนขอ้มูลทีม่คีวำมเชีย่วชำญ

มำกกว่ำระบบแฟ้มขอ้มลู เพือ่ดแูลระบบฐำนขอ้มลูอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. ระบบฐานข้อมลู TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program) 

 ระบบฐำนขอ้มลูทีใ่ชโ้ปรแกรม TCNAP ในกำรจดัเกบ็ขอ้มลู เป็นระบบฐำนขอ้มลูทีไ่ดก้ ำหนด

รปูแบบในกำรบนัทกึขอ้มลู และวเิครำะหข์อ้มลูโดยใหแ้ต่ละพืน้ทีส่ำมำรถด ำเนินกำรไดเ้องโดยผำ่นระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต นอกจำกนัน้ยังเปิดโอกำสให้ผู้ที่สนใจทัง้ในส่วนของประชำชน อปท.  ภำคี

เครอืขำ่ย และหน่วยงำนพฒันำนโยบำย  สำมำรถเขำ้ไปเรยีนรูข้อ้มลูเพื่อน ำขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในดำ้น

ต่ำงๆตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้ โดยมีกำรใช้เครื่องมอืในกำรจดัเก็บขอ้มูลที่คณะท ำงำนพฒันำขึ้น

ประกอบดว้ย  

1) โปรแกรมกำรบนัทกึและวเิครำะหข์อ้มลูโดยผำ่นระบบเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต 
2) แบบสอบถำมทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 
3) แบบสอบถำมทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 
ซึง่แบบสอบถำมในแต่ละชุดประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมขอ้มลูชุดพื้นฐำน 7 ดำ้น ทีเ่ป็นขอ้มลูใน

ระดบัครวัเรอืนและระดบัชมุชน ทีแ่สดงถงึศกัยภำพของชมุชน ดงันี้ 

ด้านที ่1 ข้อมูลทุนทีแ่สดงศกัยภาพต าบล ประกอบด้วย ขอ้มลูแกนน ำ คนเก่ง คนส ำคญั 

องคก์ร เงนิ ทรพัยำกร และปหล่งประโยชน์ 

ด้านที ่2 ข้อมูลการสือ่สาร ประกอบดว้ย ขอ้มลูผูใ้หข้อ้มลู ประเภทของขอ้มลู ช่องทำงกำร

สือ่สำร และกำรใชป้ระโยชน์ 

ด้านที ่3  ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ขอ้มูลพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหำกำร

เจบ็ป่วย และกำรดแูลสขุภำพ 

ด้านที ่4 ข้อมูลประชากร ประกอบด้วย ขอ้มูลส่วนบุคคล จ ำนวนประชำกร กำรเกดิ กำร

ตำย กำรจดักำรศกึษำ และกำรอพยพยำ้ยถิน่ 

ด้านที ่5 ข้อมูลสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลปัญหำและกำรจดักำรสิง่แวดล้อม กำร

อนุรกัษ์ และกำรใชพ้ลงังำนทดแทน 
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ด้านที ่6 ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ขอ้มูลอำชพีหลกั อำชพีเสรมิ วถิกีำรผลิต 

ทรพัยส์นิ หนี้สนิ แหล่งเงนิกู ้และกำรออม 

ด้านที ่7 ข้อมูลการเมืองการปกครอง  ประกอบด้วย ขอ้มูลกจิกรรมกำรมสี่วนร่วมของ

ชมุชนในดำ้นกำรเมอืงกำรปกครอง กำรแกปั้ญหำชมุชน และกำรไกล่เกลีย่ขอ้พพิำท 

5. การบริหารจดัการระบบฐานข้อมลู 

 บุคลำกรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัระบบฐำนขอ้มลู สำมำรถแบ่งกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

คอื 1) ผูบ้รหิำรและจดักำรฐำนขอ้มลู 2) นักวเิครำะหแ์ละออกแบบฐำนขอ้มลู และ 3) ผูพ้ฒันำโปรแกรม

ประยกุต ์และผูใ้ชง้ำน ซึง่แต่ละกลุ่มจะมบีทบำทแต่ละหน้ำที ่ดงันี้ 

1) ผู้บริหารและจดัการฐานข้อมลู 

 ผูบ้รหิำรและจดักำรฐำนขอ้มลู (Database Administrator-DBA) เป็นผูม้คีวำมส ำคญัต่อองคก์รที่

มกีำรใชง้ำนฐำนขอ้มลูมำก โดยจะเป็นคนทีม่คีวำมรูเ้กีย่วกบัระบบฐำนขอ้มูลและระบบงำนเป็นอย่ำงด ี

DBA จะมหีน้ำทีห่ลกัในกำรบรหิำรและจดักำรฐำนขอ้มลู ใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ และ

บ ำรงุรกัษำระบบฐำนขอ้มลู ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งรำบรืน่ สำมำรถสรปุหน้ำทีข่อง DBA ไดด้งัต่อไปนี้ 

1.1)  การจดัการฐานข้อมลูและระบบจดัการฐานข้อมลู ในสว่นต่ำงๆ ไดแ้ก ่

 บ ำรุงรกัษำฐำนขอ้มูลใหม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ทนัสมยั อยู่ตลอดเวลำ เช่น กำรเพิม่ตำรำง

เขำ้ไปในระบบ 

 คอยแกปั้ญหำเมื่อระบบทีใ่ชง้ำนเกดิมปัีญหำขึน้ และตอ้งคอยตดิตำมควำมเคลื่อนไหว

ของระบบว่ำมกีำรพฒันำสิง่ใดเพิม่เตมิจำกเดมิหรอืไม่ เช่นมกีำรพฒันำ Tools หรอื เครื่องมอืทีช่่วยใน

กำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้น  หรือมีระบบที่เป็นรุ่น ใหม่หรือ version ใหม่ออกมำที่มี

ควำมสำมำรถเพิม่ขึน้จำกเดมิ จะไดท้ ำกำรปรบัปรงุระบบเดมิใหม้คีวำมทนัสมยัต่อกำรใชง้ำน เป็นตน้ 

1.2) ควบคุมระบบรกัษาความปลอดภยัของฐานข้อมูล เนื่องจำกฐำนข้อมูลสำมำรถมี

ผูใ้ชง้ำนหลำยคนทีใ่ชง้ำนฐำนขอ้มูลร่วมกนัได ้ดงันัน้หน้ำทีข่องระบบ คอืจะเป็นคนก ำหนดสทิธกิำรเขำ้

ใช้งำนฐำนข้อมูลว่ำจะให้ผู้ใดสำมำรถเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลได้บ้ำง เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้งำน

ฐำนขอ้มลูเพือ่ไมใ่หผู้อ้ ืน่ทีไ่มม่สีทิธใิชง้ำนฐำนขอ้มลูเขำ้มำใชใ้นฐำนขอ้มลูได้ และยงัสำมำรถก ำหนดสทิธิ

กำรใชง้ำนไดด้ว้ยว่ำ ใหใ้ชง้ำนฐำนขอ้มลูไดใ้นระดบัใด เชน่ สำมำรถดขูอ้มลูเฉพำะตำรำงและเขตขอ้มลูที่

ตนเกี่ยวข้อง เท่ำนัน้ หรอืสำมำรถแก้ไขข้อมูลนัน้ได้ด้วย เพื่อเป็นกำรป้องกนัผู้ใช้งำนที่ไม่มีหน้ำที่

เกีย่วขอ้ง กบัขอ้มลูนัน้เขำ้ไปดหูรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในตำรำงนัน้ไดเ้ป็นตน้ 
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 1.3) การวางแผนป้องกนัเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกบัระบบฐานข้อมูล เนื่องจำกใน

ระบบฐำนขอ้มลูนัน้จะมกีำรเกบ็ขอ้มลูไวใ้นสว่นกลำงแหง่เดยีวกนั คอืในหน่วยเกบ็ขอ้มลูส ำรอง เชน่ บน

ดสิกต์วัเดยีวกนั ถำ้ดสิกท์ีเ่กบ็ขอ้มลูนัน้เกดิมีปัญหำเช่น เกดิเสยีหำย กอ็ำจจะตอ้งสญูเสยีขอ้มลูทัง้หมด

ในฐำนขอ้มูลได ้หรอืถำ้เกดิไฟฟ้ำดบัในระหว่ำงทีม่กีำรประมวลผลของขอ้มูลในฐำนขอ้มลูนัน้อยู่ กอ็ำจ

ท ำใหข้อ้มลูถูกปรบัปรุงอย่ำงไม่สมบูรณ์  ซึง่จะท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้หรอืควำมไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล

ขึน้ได ้ดงันัน้หน้ำทีข่องระบบกค็อื จะต้องหำนโยบำยป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ เมื่อเกดิสิง่ทีไ่ม่คำดฝันนี้

เกดิขึน้โดยอำจจะตอ้งใหม้กีำรส ำรองขอ้มลูทุกสิน้วนั หรอืทุกสิน้เดอืน และตอ้งก ำหนดขัน้ตองและวธิใีน

กำรกูข้อ้มลูทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยนัน้กลบัคนืมำสูร่ะบบอกีครัง้หนึ่ง  

 2) ผู้ออกแบบฐานข้อมลู 

  ผู้ออกแบบฐานข้อมลู (Database Designer) เป็นผูท้ีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำร

ออกแบบระบบฐำนขอ้มูลโดยเฉพำะเพื่อให้ระบบฐำนขอ้มูลท ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพกบัอุปกรณ์

ติดตัง้ระบบฐำนข้อมูล เช่น เครื่องบริกำรฐำนข้อมูล (Database Server) ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 

ระบบปฏิบัติกำร รวมถึงเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้ออกแบบฐำนข้อมูลจะท ำหน้ำที่ออกแบบ

โครงสรำ้งทำงกำยภำพของฐำนขอ้มลู เช่น ออกแบบว่ำฐำนขอ้มูลจะประกอบด้วยตำรำงใดบ้ำง แต่ละ

ตำรำงจะประกอบดว้ยคอลมัน์ใด ชนิดของขอ้มลู (Data Types) เป็นแบบใด มขีนำดเท่ำใด มตีำรำงใดที่

มคีวำมสมัพนัธ์กนั และใชค้อลมัน์ใดแสดงควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำว ดงันัน้ ผูอ้อกแบบฐำนขอ้มูลจะตอ้งมี

กำรตดิต่อกบักลุ่มผูใ้ช ้เพื่อสอบถำมขอ้มลูทีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรออกแบบตำมทีผู่ใ้ชต้อ้งกำรนอกจำกนี้ยงั

ตอ้งเป็นผูก้ ำหนดมุมมองของขอ้มูลหรอืววิ (view) ใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคน ซึ่งแต่ละคนอำจจะมคีวำมสนใจ

หรอืตอ้งกำรดขูอ้มลูทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัออกไป 

  กำรออกแบบฐำนขอ้มูลจะต้องค ำนึงถงึประสทิธภิำพในสองด้ำนหลกัๆ คอื ควำมเรว็

และกำรใชพ้ืน้ทีใ่นกำรจดัเกบ็ขอ้มลู ฐำนขอ้มลูสว่นใหญ่จะมขีอ้มลูจ ำนวนมำก ดงันัน้ กำรออกแบบตอ้งมี

เทคนิคเพื่อกำรเขำ้ถงึขอ้มลูท ำได้อย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะกำรสบืคน้ขอ้มลู (Query) จำกฐำนขอ้มลู ใน

ท ำนองเดยีวกนักำรจดัเกบ็ขอ้มลูควรมกีำรซ ้ำซอ้นน้อยทีสุ่ด เพื่อประหยดัในกำรจดัเกบ็ขอ้มูล และเพื่อ

ควำมสนองสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู (Data Consistency)  

 3) นักวิเคราะหร์ะบบและนักเขียนโปรแกรม 

  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จะมหีน้ำที่วิเครำะห์และออกแบบโปรแกรม

ประยกุต ์ทีแ่สดงถงึขัน้ตอนกำรท ำงำนของโปรแกรมประยุกต ์กำรออกแบบหน้ำจอเพือ่รบัขอ้มลูจำกผูใ้ช ้

ข ัน้ตอนกำรใชง้ำนโปรแกรมประยุกต์ และกำรใชง้ำนฐำนขอ้มูล รวมไปถงึขัน้ตอนกำรจดักำรขอ้มูลใน

ฐำนขอ้มลู เป็นตน้ 
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  นักเขียนโปรแกรม (Programmer) จะท ำกำรเขยีนหรอืสรำ้งโปรแกรมประยุกตต์ำมที่
ออกแบบไวโ้ดยนกัวเิครำะหร์ะบบ โดยอำจใชภ้ำษำชัน้สงู เชน่ COBOL,Java,Visual Basic หรอืภำยใน
ยุคที่ 4ที่เรียกว่ำ 4GL (Fourth Generation Language) ซึ่งติดมำกับ DBMS ในกำรสร้ำงโปรแกรม
ประยุกต์ หรอืแมแ้ต่ภำษำโปรแกรมบนเวบ็ เช่น PHP,Pesl และ ASP เป็นตน้ เพื่อจดักำรกบัขอ้มูลใน
ฐำนขอ้มลูในระบบงำนหนึ่งๆ เพื่อน ำขอ้มลูนัน้มำท ำรำยงำนหรอืเป็นสำรสนเทศ หรอืแมแ้ต่กำรน ำเสนอ
เอกสำร  หรอืรำยงำนนัน้บนเวบ็ เพือ่กำรประชำสมัพนัธอ์งคก์ร ใหแ้กผู่้บรหิำรองคก์รหรอืผูใ้ชง้ำนคนอื่น
ไดร้บัทรำบ 

4) ผู้ใช้งาน 

 ผู้ใช้งาน (End User) แบ่งออกเป็น 2 ระดบัคอื 

1) ระดับปฏิบติังาน (Operator) ผู้ปฏิบัติงำนคือบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ของตนเองตำมควำม

รบัผดิชอบ กำรปฏบิตังิำนประจ ำวนัของผูป้ฏบิตังิำนในระดบันี้มคีวำมเกีย่วขอ้งกบัฐำนขอ้มลูโดยตรงคอื 

เป็นผูบ้นัทกึขอ้มลู แกไ้ขขอ้มลูหรอืลบขอ้มลูออกจำกฐำนขอ้มลูตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย เช่น 

ผูบ้นัทกึขอ้มูลต ำบล ท ำหน้ำทีบ่นัทกึขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมำได้และเพิม่ขอ้มูลใหม่เขำ้ไปในฐำนขอ้มูล

อยำ่งต่อเนื่องจนครบทกุครวัเรอืน 

2) ระดับผู้บริหาร (Manager) ผู้บริหำรขององค์กร จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยจะน ำกำร

ประมวลผลข้อมูลในระบบฐำนขอ้มูลที่ได้ไปใช้เพื่อกำรวำงแผนหรอืตดัสนิใจในกำรพฒันำต ำบล ซึ่ง

ผูใ้ชง้ำนนี้จะเป็นผูท้ีท่รำบถงึขัน้ตอนกำรคน้หำขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลู และกำรใชง้ำนโปรแกรมประยุกต์ที่

นกัเขยีนโปรแกรมสรำ้งขึน้ เพือ่ดขูอ้มลูหรอืแกไ้ขขอ้มลูบำงสว่นได้ 

6. กระบวนการสร้างระบบฐานข้อมลู TCNAP 

 กระบวนกำรสรำ้งระบบฐำนขอ้มลูต ำบลภำยใตก้ระบวนกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทัง้ภำค

ประชำชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูน้ ำทอ้งถิน่ และหน่วยงำนภำครฐัในพื้นที ่ใหเ้ขำ้มำร่วมในกำร

เกบ็รวบรวมขอ้มลู เรยีนรูข้อ้มลู ตรวจสอบ ยนืยนัและน ำใชข้อ้มลูในพืน้ทีต่นเอง โดยกำรสรำ้งทมีพฒันำ

ฐำนขอ้มูลต ำบลในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลและน ำใชข้อ้มูลของชุมชน เพื่อจดักำรกบัปัญหำทีส่อดรบักบั

ควำมต้องกำรและวิถชีวีติของแต่ละชุมชนจนเกดิกำรพึ่งตนเองและน ำไปสู่กำรพฒันำต ำบลสู่กำร เป็น

ต ำบลสุขภำวะทีย่ ัง่ยนื ซึง่ทำงโครงกำรฯ ไดม้กีำรพฒันำทมีจดักำรระบบฐำนขอ้มลูต ำบล กำรเตรยีมทมี

ในกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มลูต ำบลมสี่วนส ำคญัต่อกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบฐำนขอ้มลูต ำบลในระยะ

ยำว ดงันัน้กำรสรำ้งคณะท ำงำนควรเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่รอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งต่อกำรพฒันำระบบ

ฐำนขอ้มูลของต ำบล โดยมกีำรเปิดโอกำสใหทุ้กฝ่ำยไดเ้ขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มูล

ต ำบล เกดิกำรเรยีนรูข้อ้มลูจำกสถำนกำรณ์จรงิรว่มกนั เกดิกำรท ำงำนรว่มกนัและรบัผดิชอบผลทีเ่กดิขึน้ 

จนเกิดเป็นคณะท ำงำนพื้นที่ที่เข้มแข็งและสำมำรถท ำงำนร่วมกันเพื่อพัฒนำต ำบลต่อไปได้  ซึ่ง
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คณะท ำงำนในพื้นทีจ่ะมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรควบคุมตดิตำม กำร

ตรวจสอบขอ้มลูและกำรชว่ยเหลอืสนับสนุนกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มลูจนเกดิเป็นระบบฐำนขอ้มลูต ำบล

ทีเ่ป็นรปูธรรมและสำมำรถน ำใชไ้ดจ้รงิ ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1) การสร้างทีมหรือคณะท างานจดัการระบบฐานข้อมูลต าบล  ซึ่งเป็นผูแ้ทนจำกองค์กร

หลกัในพื้นทีอ่ย่ำงน้อย 4 องค์กร ได้แก่ แกนน ำภำคประชำชน ผูน้ ำชุมชน ผูแ้ทนจำกองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ และผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที ่เพือ่ท ำหน้ำทีเ่ป็นคณะท ำงำนกลำงของพืน้ที่ โดยมี

บทบำทหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรด ำเนินงำน กำรควบคุมก ำกบัติดตำม ตรวจสอบ และ

สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของทมีด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้ในดำ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู กำรบนัทกึขอ้มลู กำร

ตรวจสอบคณุภำพของขอ้มลู กำรวเิครำะหแ์ละน ำใชข้อ้มลู    

2) การสร้างทีมเกบ็รวบรวมข้อมูล  กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นกระบวนกำรทีช่ว่ยใหเ้กดิกำร

เรยีนรูข้อ้มลูทีส่ะทอ้นสถำนกำรณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่จงึควรมกีำรเปิดโอกำสใหท้กุฝ่ำยไดเ้ขำ้มำมสีว่น

ร่วมในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทัง้ในส่วนของ ประชำชน แกนน ำ คนส ำคญั ผูน้ ำกลุ่มต่ำงๆ ผูน้ ำชุมชน 

เยำวชน นักเรยีน นักศกึษำ และผู้แทนจำกองค์กรภำคทีีเ่กีย่วขอ้งในพื้นที ่เพื่อใหเ้กดิกำรเรยีนรูข้อ้มูล

ร่วมกนั  อกีทัง้ยงัท ำใหเ้กดิควำมตระหนักถงึคุณภำพของขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เพื่อทีจ่ะน ำไปใชใ้นกำรพฒันำ

ชุมชนท้องถิ่นตนเองต่อไป โดยขัน้ตอนของกำรสร้ำงทีมเก็บรวบรวมข้อมูล ควรเริ่มต้นจำกกำร

ประชำสมัพนัธแ์ละท ำควำมเขำ้ใจโครงกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู กำรเปิดโอกำสใหท้กุภำคสว่นไดส้มคัรเขำ้

ร่วมเป็นทีม กำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพของผู้ที่ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อท ำควำมเข้ำใจ

เกีย่วกบัแนวคดิ หลกักำร เป้ำหมำยของกำรน ำขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในกำรพฒันำชุมชนทอ้งถิน่ตนเอง  

รวมทัง้กำรทดลองใชแ้บบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู กำรประเมนิผลกำรทดลองใชแ้บบสอบถำม

ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู และกำรจดัใหม้รีะบบในกำรตรวจสอบคณุภำพของขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เป็นระยะ   

3) การสร้างทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล  เป็นทมีด ำเนินงำนที่มหีน้ำที่ในกำรสนับสนุนให้

กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มคีวำมถูกต้อง ตลอดจนสำมำรถ

ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทันตำมเวลำที่ก ำหนด โดยกำรก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบ

คุณภำพของขอ้มูลทัง้ในระหว่ำงที่เก็บขอ้มูล หลงัสิ้นสุดกำรเกบ็ขอ้มูล และก่อนที่จะบนัทกึขอ้มูล ซึ่ง

สำมำรถท ำได้ในหลำยแนวทำง เช่น กำรจดัทมีท ำงำนประเมนิติดตำมกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กำรให้

ค ำแนะน ำในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล กำรสุ่มตรวจสอบขอ้มลูหลงัสิน้สุดกำรใชแ้บบสอบถำมในแต่ละรำย 

เป็นตน้ นอกจำกนี้ยงัต้องก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบคุณภำพของขอ้มูลภำยหลงัจำกกำรบนัทกึ

ขอ้มลู เช่น กำรจดัทมีท ำงำนเพื่อประเมนิผลกำรบนัทกึขอ้มลู กำรใหค้ ำแนะน ำปรกึษำเกีย่วกบัสิง่ทีค่วร

ระมดัระวงัหรอืควำมผิดพลำดที่พบบ่อยในกำรบนัทกึขอ้มูล และกำรด ำเนินกำรสุ่มตรวจสอบผลกำร

บนัทกึขอ้มลู เป็นตน้ 
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 การสร้างทีมบันทึกข้อมูล   เป็นทีมท ำงำนที่มีบทบำทส ำคัญในกำรน ำข้อมูลจำก

แบบสอบถำมทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้มำบนัทกึลงในโปรแกรมฐำนขอ้มลูทีใ่ชง้ำน 

ผูท้ีท่ ำหน้ำที่ในกำรบนัทกึขอ้มูล จงึต้องเป็นผูท้ี่ผ่ำนกำรพฒันำศกัยภำพเกี่ยวกบักำรใชง้ำนโปรแกรม

ฐำนขอ้มลู มคีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบัโครงสรำ้งของฐำนขอ้มลู มคีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรใชง้ำนคอมพวิเตอร์

และอนิเทอรเ์น็ต นอกจำกนี้ยงัต้องมคีวำมสำมำรถในกำรแกไ้ขหรอืตรวจสอบควำมผดิพลำดทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้ไดใ้นระหว่ำงกำรบนัทกึขอ้มลู  

 การสร้างทีมวิเคราะหแ์ละน าใช้ข้อมลู เป็นทมีท ำงำนทีม่บีทบำทในดำ้นกำรประสำนงำน

กบัผูใ้ชข้อ้มลู เพือ่ออกแบบและก ำหนดรำยละเอยีดของขอ้มลูทีต่อ้งกำรส ำหรบัน ำไปใชป้ระโยชน์ในดำ้น

ต่ำงๆ ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจึงต้องเป็นผู้ที่มีควำมเขำ้ใจถึงลกัษณะข้อมูลที่มีอยู่ และมี

ควำมสำมำรถในด้ำน กำรใช้งำนคอมพวิเตอร์ และกำรวิเครำะห์ขอ้มูล เพื่อที่จะท ำกำรวิเครำะห์และ

ประมวลผลขอ้มลูใหไ้ดต้ำมทีต่อ้งกำร นอกจำกนี้ยงัตอ้งมคีวำมสำมำรถในกำรน ำเสนอขอ้มลูในรปูแบบ

ต่ำงๆเพือ่ทีจ่ะน ำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้หต้รงตำมเป้ำหมำยทีต่อ้งกำร 
 

7. ขัน้ตอนการใช้งานโปรแกรม TCNAP 

1) การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ข ัน้ตอนในกำรลงทะเบยีนเริม่เขำ้ใชง้ำนระบบเริม่จำก 

1.1) กำรเขำ้ใชร้ะบบสำมำรถเขำ้ใชง้ำนไดท้ี ่ http://www.tcnap.org/ 

ระบบทดลองกำรใชง้ำนโปรแกรม TCNAP สำมำรถเขำ้ใชง้ำนไดท้ี ่ 

http://www.tcnap.org/training/ 

 ควรใช ้Brower ทีเ่ป็น open source เพือ่ควำมสมบรูณ์ในกำรท ำงำนเชน่ 

- Firefox สำมำรถ download ไดท้ี ่http://www.mozilla.com/th/ 

- Google Chrome สำมำรถ download ไดท้ี ่ 

http://www.google.com/chrome/?hl=th 

1.2) คลกิทีค่ ำว่ำ ลงทะเบยีน (Register) 

1.3)  
 

 

http://www.tcnap.org/
http://www.tcnap.org/training/
http://www.mozilla.com/th/
http://www.google.com/chrome/?hl=th
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1.4) กำรกรอกขอ้มลูสว่นตวัและเลอืกต ำบลทีต่อ้งกำรขอสทิธิก์ำรดแูลขอ้มลู 

 
1.5)  กำรไดร้บักำรตอบรบักำรลงทะเบยีน ท่ำนจะไดร้บัขอ้ควำมจำกทำงโครงกำรครัง้

ที ่1 ผำ่นทำง e-mail เพือ่ยนืยนัว่ำทำ่นไดร้บักำรลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

1.6) กำรได้รบักำรอนุมตัใิห้ใช้งำนในโปรแกรมฯ โดยท่ำนจะได้รบัขอ้ควำมจำกทำง

โครงกำรครัง้ที ่2 ผำ่นทำง e-mail เพื่อยนืยนัว่ำท่ำนไดร้บักำรอนุมตั ิ(activated) ใหใ้ชง้ำนในโปรแกรมฯ 

ได ้

หลงัจำกไดร้บั e-mail จะไดร้บัขอ้ควำม ……………………………………..ใหเ้ลอืกที ่

“กดทีน่ี่” เพือ่ยนืยนักำรใชง้ำน 

2) การจดัระบบผู้ใช้งาน 

 

 

ควรใช้ e-mail 

address  ทีใ่ช้งาน

ได้จริงและพมิพ์ให้

ถูกต้อง 
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 ระบบผูใ้ชง้ำนไดม้กีำรแบ่งโครงสรำ้งของผูใ้ชง้ำนออกเป็น 4 ระดบัดงันี้ 

1. ผูบ้รหิำรโครงกำร (Administrator) เป็นผูใ้ชง้ำนทีม่สีทิธิใ์นกำรควบคมุระบบทัง้หมด เป็นผู้

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบควำมถูกต้องและติดตำมกำรด ำเนินงำนในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลรวมทัง้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตลอด

โครงกำร ซึง่ผูบ้รหิำรโครงกำรประกอบดว้ยผูแ้ทนจำก 4 องคก์รหลกัไดแ้ก่ แกนน ำภำคประชำชน ผูน้ ำ

ชมุชน ผูแ้ทนจำกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที ่เพือ่ท ำหน้ำทีเ่ป็น

คณะท ำงำนกลำงของพืน้ที ่

2. ผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบล (Tambon User) ผูใ้ชง้ำนระดบัต ำบลตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนเขำ้ใช้

งำนระบบ เมื่อไดร้บักำรอนุญำตจำก Administrator จงึสำมำรถเขำ้ใชง้ำนระบบไดแ้ละเป็นผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์

จดักำรผูใ้ชง้ำนระดบัหมู่บ้ำน (Mooban User) และผูก้รอกขอ้มูลลงในโปรแกรม(Data Entry User)และ

ขอ้มลูต่ำงๆภำยในต ำบลของตนเองโดยมหีน้ำทีด่งันี้ 

1. เปิดและปิดรอบกำรบนัทกึขอ้มลูลงในระบบ 

2. ก ำหนดรำยชื่อผูต้รวจสอบขอ้มูลระดบัหมู่บ้ำน โดยกำรเพิม่รำยชื่อผูต้รวจสอบขอ้มูล

ระดบัหมูบ่ำ้นทัง้หมดลงในโปรแกรมฯ 

3. ก ำหนดรำยชื่อหมู่บ้ำนและผู้รบัผิดชอบดูแลในแต่ละหมู่บ้ำน โดยกำรเพิ่มรำยชื่อ

หมูบ่ำ้นทกุหมูข่องแต่ละต ำบลลงในโปรแกรมฯ 

4. ก ำหนดรำยชือ่ผูก้รอกขอ้มลูลงในโปแกรม(Data entry Userโดยกำรเพิม่รำยชือ่ผูบ้นัทกึ

ขอ้มลูลงในโปรแกรมฯ 

5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูลระดบัต ำบลและยนืยนัควำมถูกต้องครบถ้วนของ

ขอ้มลูต ำบล (Approve) เพือ่สง่ใหท้มีงำนสว่นกลำงวเิครำะหข์อ้มลู 

6. ปฏเิสธขอ้มลู (Reject) ในกรณีทีพ่บว่ำขอ้มลูไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เพื่อส่งกลบัไปยงั

ผูด้แูลขอ้มลูระดบัหมูบ่ำ้นใหแ้กไ้ข 

7. ติดตำมกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินโครงกำร  (View comment) โดยกำร

ตดิตำมดูขอ้ควำมกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินโครงกำรของผูดู้แลขอ้มลูระดบั

หมูบ่ำ้น 

3. ผู้ดูแลขอ้มูลระดบัหมู่บ้ำน (Mooban User)  ผู้ใช้งำนระดบัหมู่บ้ำนเป็นผู้ใช้งำนที่มีสทิธิ ์

จดักำรขอ้มลูในระดบัหมูบ่ำ้นโดยมหีน้ำทีด่งันี้ 

 ก ำหนดขอ้มลูระดบัครวัเรอืน โดยกำรเพิม่ขอ้มลูบำ้นเลขที ่หมูท่ีแ่ละถนนลงในโปรแกรมฯ 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูลระดบัหมู่บ้ำน (Review) โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลที่

บนัทกึ 
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 ยนืยนัควำมถูกตอ้งของขอ้มลูระดบัหมู่บ้ำนให้ครบทุกครวัเรอืน (Approve)  เพื่อส่งให้

ผู้ดูแลข้อมูลระดับต ำบลตรวจสอบและรอยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลในแต่ละ

หมูบ่ำ้น (Waiting for approve) 

 ตดิตำมกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินโครงกำร (View comment) โดย

กำรตดิตำมดขูอ้ควำมกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินโครงกำรของผูบ้นัทกึขอ้มลู 

4. ผูบ้นัทกึขอ้มูล (Data Entry User)  ผูใ้ช้งำนระดบับนัทกึขอ้มูลเป็นผูท้ี่ด ำเนินกำรบนัทกึ

ขอ้มลูซึง่หนึ่งคนสำมำรถบนัทกึขอ้มลูไดใ้นหลำยหมูบ่ำ้นโดยมหีน้ำทีด่งันี้ 

 บนัทกึขอ้มลูจำกแบบสอบถำม 

 แก้ไขขอ้มูลที่ตนเองรบัผดิชอบเมื่อได้รบักำรปฏิเสธเนื่องจำกขอ้มูลที่สู่ตรวจสอบไม่

ถกูตอ้ง 

 กำรด ำเนินโครงกำรจะเน้นกระบวนกำรมสีว่นร่วมของกำรเรยีนรูข้อ้มลู กำรจดักำร และกำรน ำ

ใชข้อ้มลูระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทอ้งที ่ภำคประชำชน และหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ทีใ่นกำร

จดักำรขอ้มลูพืน้ทีต่นเอง   

8. ขัน้ตอนในการใช้ระบบฐานข้อมลู TCNAP  

 ขัน้ตอนกำรใชง้ำนส ำหรบัผูใ้ชง้ำนระดบัตำ่งๆ มดีงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 กำรลงทะเบยีนส ำหรบัผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบล มขี ัน้ตอนในกำรเขำ้ใชง้ำนในระบบดงันี้ 

1. ผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบลบนัทกึขอ้มลูสว่นบุคคลของผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบลใหถ้กูตอ้งโดย

ในแต่ละต ำบลสำมำรถก ำหนดผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบลได ้1 ทำ่นเทำ่นัน้  

2. ผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบลจะเขำ้สูโ่ปรแกรม โดยกำรใส ่Username และ Password 

3. ผูดู้แลขอ้มูลระดบัต ำบลก ำหนดรำยชื่อผูดู้แลขอ้มูลระดบัหมู่บ้ำนและก ำหนด Username 

และ Passwordของผูดู้แลขอ้มลูระดบัหมู่บำ้น โดยกำรเพิม่รำยชือ่ผูดู้แลขอ้มลูระดบัหมู่บำ้นทัง้หมดลงใน

โปรแกรมฯ 
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4. ก ำหนดรำยชือ่หมูบ่ำ้นและผูร้บัผดิชอบดแูลในแต่ละหมูบ่ำ้น โดยกำรเพิม่รำยชือ่หมูบ่ำ้นทกุ

หมูบ่ำ้นในต ำบลทีร่บัผดิชอบลงในโปรแกรมฯ 

 
5. ก ำหนดรำยชือ่ผูก้รอกขอ้มลู (Data entry User) ลงในโปแกรมโดยกำรเพิม่รำยชือ่ผูบ้นัทกึ

ขอ้มลูและก ำหนด Username และ Passwordของผูบ้นัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรมฯ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 กำรลงทะเบยีนส ำหรบัผูด้แูลขอ้มลูระดบัหมูบ่ำ้น มดีงันี้ 

1. ผูด้แูลขอ้มลูระดบัหมูบ่ำ้นเขำ้สูโ่ปรแกรม โดยกำรใส ่Username และ Password 

2. ผูด้แูลขอ้มลูระดบัหมูบ่ำ้นก ำหนดขอ้มลูระดบัครวัเรอืน โดยกำรเพิม่ขอ้มลูบำ้นเลขที ่หมูท่ี่

และถนนลงใน

โปรแกรม

 
 

3. ก ำหนดผูก้รอกขอ้มลู โดยกรอกรำยชือ่ผูก้รอกขอ้มลูและก ำหนดบำ้นเลขทีท่ีผู่ก้รอกขอ้มูล

รบัผดิชอบกรอกขอ้มลู 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 กำรบนัทกึขอ้มลูในแบบสอบถำมขอ้มลูชดุพืน้ฐำน 7 ดำ้น (ระดบับุคคลและครอบครวั) โดย

ผูบ้นัทกึขอ้มลู (Data Entry User) มดีงันี้ 
 

1. ผูบ้นัทกึขอ้มลูเขำ้สูโ่ปรแกรม โดยกำรใส ่Username และ Password 

2. เลอืกรำยชือ่หมูบ่ำ้นทีจ่ะกรอกขอ้มลู 

3. บนัทกึขอ้มลูหมูบ่ำ้นในแตล่ะครวัเรอืน 

ขัน้ตอนท่ี 4 กำรจดักำรขอ้มลูระดบัหมูบ่ำ้นของผูด้แูลระดบัหมูบ่ำ้น มดีงันี้ 

1. กำรตรวจสอบขอ้มลู (Review) ผูดู้แลขอ้มลูระดบัหมู่บ้ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูล

ระดับหมู่บ้ำนให้ครบทุกครวัเรอืน โดยให้ผู้ที่อำศยัอยู่ในแต่ละหลงัคำเรอืนหรอืแกนน ำใน

หมูบ่ำ้นนัน้ๆ เขำ้มำตรวจสอบขอ้มลูในแต่ละครวัเรอืน โดยเลอืกที ่Review เพือ่ดขูอ้มลู 

2. กำรยนืยนัขอ้มลู (Approve) ในกรณีทีต่รวจสอบขอ้มูลแลว้พบว่ำ ขอ้มูลถูกตอ้งไม่มขีอ้แกไ้ข

ให้เลือกที่ Approve เพื่อส่งข้อมูลไปที่ผู้ดูแลระดับต ำบลได้ตรวจสอบและรอยืนยันควำม

ถกูตอ้งของขอ้มลู โดยจะแสดงค ำว่ำ Waiting for approve  
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3. กำรดูกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินงำน (View Comment) โดยเลือกที่ View 

comment เพือ่ดขูอ้ควำมกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินงำนของผูก้รอกขอ้มลู 

4. กำรปฏเิสธขอ้มูล (Reject) ในกรณีทีพ่บว่ำขอ้มูลไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ใหเ้ลอืกค ำว่ำ Reject 

เพือ่สง่ขอ้มลูกลบัไปยงัผูก้รอกขอ้มลูแกไ้ข  

 

ขัน้ตอนท่ี 5 กำรบนัทกึขอ้มูลในแบบสอบถำมขอ้มูลชุดพื้นฐำน 7 ด้ำน (ระดบักลุ่มและชุมชน) โดยผู้

บนัทกึขอ้มลู (Data Entry User) มดีงันี้ 

1. ผูบ้นัทกึขอ้มลูเขำ้สูโ่ปรแกรม โดยกำรใส ่Username และ Password 

2. เลอืกค ำว่ำ “กรอกขอ้มลูต ำบล” เพือ่บนัทกึขอ้มลูต ำบล 

3. บนัทกึขอ้มลูต ำบลทัง้หมด 

 

ขัน้ตอนท่ี 6 กำรจดักำรขอ้มลูระดบัต ำบลของผูด้แูลระดบัต ำบล มดีงันี้ 

1. กำรตรวจสอบขอ้มูล (Review) ผูดู้แลขอ้มูลระดบัต ำบล ตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูล

ระดับต ำบลทัง้หมด โดยแกนน ำในต ำบลเข้ำมำตรวจสอบข้อมูลของต ำบล โดยเลือกที ่

Review เพือ่ดขูอ้มลู 

2. กำรยนืยนัขอ้มลู (Approve) ในกรณีทีต่รวจสอบขอ้มูลแลว้พบว่ำ ขอ้มูลถูกตอ้งไม่มขีอ้แกไ้ข

ใหเ้ลอืกที ่Waiting for approve เพือ่ยนืยนัควำมถกูตอ้งของขอ้มลูระดบัหมูบ่ำ้น  

3. กำรดูกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินงำน (View Comment) โดยเลือกที่ View 

comment เพื่อดูข้อควำมกำรรำยงำนปัญหำและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ดูแลขอ้มูลระดับ

ต ำบล 

4. กำรปฏเิสธขอ้มูล (Reject) ในกรณีทีพ่บว่ำขอ้มูลไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ใหเ้ลอืกค ำว่ำ Reject 

เพือ่สง่ขอ้มลูกลบัไปยงัผูด้แูลขอ้มลูระดบัต ำบลแกไ้ข  
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