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สถานการณทางสังคมจังหวัด (ความเปนมา วัตถุประสงค และแนวทางการจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคม
จังหวัด ) 2) คําอธิบายแบบจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัด สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไประดับจังหวัด
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สังคม และภาคผนวก ข เคาโครงการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด ) หวังเปนอยางยิ่ง วาคูมือ นี้จะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานในการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดตอไป
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คูมือ
การจัดทํารายงานสถานการณทางสัง คมจังหวัด

u การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
1) ความเปนมา
กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย ไดดาํ เนินการสํารวจขอ มูล สถานการณ
ทางสังคมของทองถิ่นตั้งแตป 2552 เพื่อใหทองถิ่นและจังหวัดไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการมี
ขอมูลเชิงสังคมที่จัดเก็บและรวบรวมโดยทองถิ่นเ อง ซึ่งเปนขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน เปนเอกภาพสามารถ
นําไปใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัตกิ ารแกไขปญหาสังคม
จังหวัด แผนงานและโครงการอื่น ๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดถูกตองสอดคลอง
กับสภาพปญหาสังคมของแตละพื้นที่
การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมทองถิ่น จัดเก็บขอมูลจากแบบรายงานสถานการณทางสังคม
ของทองถิ่น (อปท.1) ไดขอความรวมมือ ใหอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่น (อปท.) กรอกขอ มูล จากแหลง ขอ มูล
ที่นา เชื่อถือ มีหลักฐานอางอิง มีกระบวนการจัดเก็บที่ชัดเจน เชน ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค) ขอมูลศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน แบบสํารวจของหนวยงานราชการหรือจัดทําขึ้นหรือ
ขอ มูล จากการจัดเวทีป ระชาสัง คม โดยมี กองตรวจประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมทองถิ่นในภาพรวม
ตอมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 และจัดตั้ง สวนราชการภายในสํานัก งานปลัดกระทรวง ระบุใหกองวิชาการ
มีอํานาจหนาที่ในการศึก ษา วิเ คราะห วิจัย กํากับ ควบคุม ดูแล การพัฒ นางานวิชาการดานการพัฒ นาสัง คม
เฝาระวัง ติดตาม รายงานสถานการณ และการเตือ นภัยทางสัง คม ตลอดจนเปนศูนยก ลางขอ มูล งานวิชาการ
ดานสัง คมเพื่อ เผยแพร และใหบริการขอมูล ทางสังคมแกป ระชาชนและหนวยงานที่เ กี่ยวของ (คําสั่งสํานัก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ 488/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558)
กองวิชาการ พิจ ารณาเห็นวา เพื่อ ใหก ารดําเนินงานเปนไปตามภารกิจและอํานาจหนาที่ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดใหมีความครบถวน สมบูรณ สามารถสะทอนปญหาสังคม
ที่ถูกตอง หนวยงานสามารถนําไปใชในการวิเคราะห วางแผน และจัดสรรงบประมาณไดตรงความตองการ รวมทั้ง
ลดความซ้ําซอนของภารกิจ งานในการที่ก ระทรวงตอ งการให สนง.พมจ. ดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณ
ทางสังคมจังหวัด ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงไดมีการดําเนินการตอเนื่อง ดังนี้
1.1) กําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานสถานการณทางสัง คมจัง หวัด -ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเห็นชอบตามขอเสนอของกองวิชาการในการกําหนดรูปแบบรายงานสถานการณ
ทางสังคมจัง หวัด ใน 3 ประเด็น ประกอบดวย 1) บูร ณาการการใชขอ มูลระดับ ทุตยิ ภูมิกับหนวยงาน ดานสังคม
ในพื้นที่ 2) พัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บขอมูล จากแบบรายงานสถานการณทางสังคมของทองถิ่น (อปท.1) และ
3) พัฒ นาระบบรายงานสถานการณทางสังคมจัง หวัด โดยนําเทคโนโลยีมาเพิ่ม ประสิท ธิภาพการจัดทํารายงาน
สถานการณ ทางสังคมทั้งของจังหวัดและสวนกลางเพื่อการบริหารเชิงนโยบาย
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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1.2) พัฒ นาแบบจัด เก็บ ขอ มูล เพื่อ การรายงานสถานการณท างสัง คมจัง หวัด กองวิชาการ
ดําเนินการพัฒนาแบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อการรายงานสถานการณทางสังคมจั งหวัด โดยพัฒนาจากแบบรายงาน
สถานการณท างสังคมของทองถิ่น (อปท.1) ซึ่งจะใชดาํ เนินการจัดเก็บขอมูล เพื่อ การจัดทํารายงานสถานการณ
ทางสังคมจังหวัดในปงบประมาณ 2559
2) วัตถุประสงค

เพื่อ ใหสํา นัก งานพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ยจัง หวัด จัด ทํา รายงานสถานการณ
ทางสังคมจังหวัด ซึ่งสวนกลางและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสามารถใชประโยชน
เพื่อการวางแผน และพัฒนาพื้นที่เชิงรุก และกําหนดนโยบายในภาพรวมตอไป
3) แนวทางการจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัด
3.1) คํานิยาม
“ขอมูลสถานการณทางสัง คม” หมายถึง ขอมูลที่บงชี้ลักษณะของกลุมเปาหมายที่ตอ งให
การคุมครองเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิต ที่สามารถใชประโยชนในการปองกัน และแกไขความเสี่ยงตอการเกิดปญหา
สังคม รวมถึงขอมูลสถานการณของประเด็นปญหาทางสังคมสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบป
“รายงานสถานการณทางสังคมระดับจังหวัด” หมายถึง รายงานขอมูลดานสังคมในระดับ
จังหวัด ที่อาศัยขอมูลจากทองถิ่นตางๆ และขอมูลทุตยิ ภูมิจากแหลงที่เกี่ยวของในจังหวัด
3.2) วัตถุประสงคการเก็บขอมูล
1) เพื่อ ใหมีขอ มูล สถานการณท างสัง คมระดับ จัง หวัดที่ถูก ตอ ง ชัด เจน ครอบคลุม ทุก
กลุมเปาหมาย ที่สามารถใชประโยชนในการปองกัน และแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
2) เพื่อใหหนวยงานในระดับทองถิ่น และระดับจังหวัดนําขอมูลไปใชในการกําหนดแผนงาน
เพื่อคุมครอง ปองกัน และแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
3) เพื่อใหหนวยงานระดับกระทรวงนําขอมูลไปใชประโยชนวิเคราะหสถานการณ แนวโนม
และกําหนดนโยบายและแผนงานในการปองกันและแกไขปญหาสังคมภาพรวมตอไป
3.3) สถานการณทางสังคมจังหวัด : ประกอบดวย
สว นที่ 1 ขอมูลทั่วไประดับจังหวัด รวบรวมมูลทุตยิ ภูมิจากหนวยงานในพื้นที่ โดยสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูรวบรวม และบันทึกขอมูลผานระบบ
สว นที่ 2 ขอมูลกลุมเปาหมายระดับพื้นที่ (อปท.) เก็บขอมูลจากองคการปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูรวบรวม และบันทึกขอมูลผานระบบ
3.4) คําชี้แจง
1) โปรดกรอกขอมูลโดยระบุจํานวนทีต่ รงกับความเปนจริงในปจจุบัน และขอมูลยอนหลังในรอบ
12 เดือน ที่นา เชื่อถือ มีหลัก ฐานอางอิง มีกระบวนการจัดเก็บที่ชัดเจน เพื่อ สามารถนํา ไปสะทอนปญหาสังคม
ในภาพรวมได
2) ขอ มูล เหลานี้จ ะถูก ประมวลในระ ดับ จัง หวัด กลุม จัง หวัด และระดับ ประเทศ เพื่อ ใช
ประโยชนในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานโครงการสําหรับปองกัน และแกไขสถานการณปญหาสังคม
ตอไป

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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v คําอธิบายแบบจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัด
สว นที่ 1 : ขอมูลทั่ว ไประดับจังหวัด
u โครงสรางประชากร (ภาพของคนในสังคม การกระจายตัว ปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
รายการขอมูล
คําอธิบาย
1) ประชากร ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
- จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัด ตามฐานขอมูล
และเพศ ณ วันที่ …………....................
ทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล
1.2) เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนก
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่อาศัยอยูในจังหวัด ตาม
ตามอําเภอ เพศ และชวงอายุ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ และ
ชวงอายุ
- จํานวนเด็กแรกเกิด - ปฐมวัย อายุ 0 - 5 ป ที่อาศัยอยู
§ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0 - 5 ป)
ในจังหวัด ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
และเพศ
- จํานวนเด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ อายุ 6 - 15 ป
§ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 15 ป)
ที่อาศัยอยูในจังหวัด ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนก
ตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนเด็กวัยเรียน อายุ16 - 18 ป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
§ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป)
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
1.3) เยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร - จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
จําแนกตามอําเภอ และเพศ
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
1.4) วัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร - จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
จําแนกตามอําเภอ และเพศ
1.5) ผูสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร - จํานวนรวมผูสูงอายุ อายุ 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
จําแนกตามอําเภอ เพศ และชวงอายุ
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ และ
ชวงอายุ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุระหวาง 60 - 69 ป ที่อาศัยอยูใน
§ อายุ 60 - 69 ป
จังหวัด ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
เพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุระหวาง 70 - 79 ป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
§ อายุ 70 - 79 ป
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุระหวาง 80 - 89 ป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
§ อายุ 80 - 89 ป
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุระหวาง 90 - 100 ป ที่อาศัยอยูใน
§ อายุ 90 - 100 ป
จังหวัด ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุตั้งแต 100 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในจังหวัด
§ อายุ 100 ปขึ้นไป
ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
1.6) คนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามอําเภอ เพศ และประเภทของ - จํานวนคนพิการ ที่อาศัยอยูภายในจังหวัด จําแนกตามอําเภอ
เพศ และประเภทของความพิการ
ความพิการ
- จํานวนคนพิการทางรางกาย หรือทางการเคลื่อนไหว จําแนก
§ ทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว
ตามอําเภอ และเพศ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล
§ ทางการไดยิน/สื่อความหมาย
§ ทางการเห็น
§ ทางสติปญญา

§ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

§ ออทิสติก

§ ทางการเรียนรู

1.7) ครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
1.8) สมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
จําแนกตามอําเภอ และเพศ
1.9) อายุคาดเฉลี่ยของประชากร จําแนกตามอําเภอ

คําอธิบาย
- จํานวนคนพิการทางการไดยิน หรือสื่อความหมาย ไดแก
หูหนวก หูตึง หรือ พิการทางการสื่อความหมายตาง ๆ
จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนคนพิการทางการเห็น ไดแก ตาบอด หรือตาเลือนราง
จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนคนพิการทางสติปญญา ไดแก บุคคลที่มขี อจํากัดใน
การทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวัน หรือการเขาสังคม ซึ่งมา
จากการมีพฒ
ั นาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญาต่ํา
กวาบุคคลปกติ จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก บุคคลที่มี
ขอจํากัดในการทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวัน หรือการเขา
สังคม ซึ่งมาจากการมีพฒ
ั นาการชากวาปกติ หรือมีระดับ
เชาวปญญาต่ํากวาบุคคลปกติ จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนคนพิการทางออทิสติก ไดแก บุคคลที่มขี อจํากัดใน
การทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันหรือการเขาสังคม ซึ่งมา
จากการมีพฒ
ั นาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญา
ต่ํากวาบุคคลปกติ จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนคนพิการทางการเรียนรู ไดแก บุคคลที่มขี อจํากัดใน
การทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันหรือการเขาสังคม ซึ่งมา
จากการมีพฒ
ั นาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญา
ต่ํากวาบุคคลปกติ จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- จํานวนครัวเรือนในจังหวัด ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
จําแนกตามอําเภอ
- จํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
- อายุคาดเฉลี่ยของประชากร จําแนกตามอําเภอ

v ดานการศึกษา (ภาพรวมของบริการการศึกษาที่เกี่ยวของกับประชากร)
รายการขอมูล
คําอธิบาย
2.1) ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตาม
- จํานวนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
หนวยงานสังกัด
จําแนกหนวยงานสังกัด
- จํานวนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
§ สังกัด อปท.
สังกัด อปท.
- จํานวนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
§ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- จํานวนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
§ สังกัดหนวยงานเอกชน
สังกัดหนวยงานเอกชน จําแนกตามอําเภอ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

4

รายการขอมูล
2.2) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
สังกัดรัฐ /เอกชน จําแนกตามระดับการศึกษา
§ ประถมศึกษา
§ มัธยมศึกษา
§ วิทยาลัย (ปวช. /ปวส.)
§ มหาวิทยาลัย
§ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2.3) ผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐ /เอกชน จําแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา
§ ประถมศึกษา
§ มัธยมศึกษา
§ วิทยาลัย (ปวช. ปวส.)
§ มหาวิทยาลัย
§ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2.4) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา (เฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

คําอธิบาย
- จํานวนโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดรัฐ /เอกชน จําแนกตามระดับการศึกษา
- จํานวนโรงเรียนในสังกัดรัฐ/เอกชน ระดับประถมศึกษา
- จํานวนโรงเรียนในสังกัดรัฐ/เอกชน ระดับมัธยมศึกษา
- จํานวนวิทยาลัย สังกัดรัฐ /เอกชน
- จํานวนมหาวิทยาลัย สังกัดรัฐ /เอกชน
- จํานวนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดรัฐ /เอกชน
- จํานวนผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน จําแนกตาม
เพศ และระดับการศึกษา
- จํานวนผูเรียนในระดับประถมศึกษา จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูเรียนในระดับวิทยาลัย (ปวช. ปวส.) จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูเรียนในศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จําแนกตามเพศ
- จํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน หมายถึง นักเรียน
ที่ออกจากโรงเรียนระหวางภาคการศึกษา (เนื่องจากประสบ
ปญหาตาง ๆ เชน ยากจน สอบตกซ้ําซาก เบื่อหนาย เครียด
กับการเรียน ติดยาเสพติด ตั้งครรภไมพงึ ประสงค เจ็บปวย
ประสบอุบัติเหตุยาวนาน อพยพตามผูปกครอง หยุดเรียน
ไปประกอบอาชีพ ฯลฯ) จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
(เฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

w ดานเศรษฐกิจ (ภาพรวมของคน ครอบครัว การทํามาหากิน การประกอบอาชีพ รายได หนี้สิน)
รายการขอมูล
คําอธิบาย
3.1) ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) - จํานวนมูลคาสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดจากการ
จําแนกตามที่มาของรายได ณ วันที่..................................................... ประกอบการในขอบเขตพื้นที่จงั หวัด จําแนกตามที่มาของ
รายได ในรอบระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
§ เกษตรกรรม
- จํานวนมูลคาสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดจากการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ในรอบระยะเวลา 1 ป
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
§ อุตสาหกรรม
- จํานวนมูลคาสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดจากการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ในรอบระยะเวลา 1 ป
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
§ พาณิชยกรรม
- จํานวนมูลคาสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดจากการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพาณิชยกรรม ในรอบระยะเวลา 1 ป
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
§ บริการ
- จํานวนมูลคาสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดจากการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริการ ในรอบระยะเวลา 1 ป
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
§ อื่น ๆ ระบุ......................................................
- จํานวนมูลคาสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดจากการ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ ในรอบระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
5
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รายการขอมูล
3.2) รายไดเฉลี่ยตอหัวตอครัวเรือน

คําอธิบาย
- จํานวนรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรตอหนึ่งครัวเรือนในรอบ
ระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
3.3) คนที่อยูใตเสนความยากจน จําแนกตามเพศ
- จํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพตางๆและมีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพที่เปนงานประจําทั้งลักษณะรายวัน รายสัปดาห
รายเดือน และงานชิ้นหรืองานเหมาในจังหวัดตามขอมูล จปฐ.
ที่กําหนดรายไดขั้นต่ําไวคนละ 30,000.-บาทตอป ในรอบ
ระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) จําแนกตามเพศ
3.4) ครัวเรือนที่มหี นี้สิน
- จํานวนครัวเรือนที่มหี นี้สินในระบบและนอกระบบ ในรอบ
ระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
3.5) เศรษฐกิจชุมชน จําแนกตามประเภท
- จํานวนเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ
เชน การผลิต การบริโภค การจําหนายจายแจก ที่คนใน
ทองถิ่นรวมคิดรวมทํา และไดรับผลประโยชนรวมกัน จําแนก
ตามประเภท
§ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product - - จํานวนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One
Product -OTOP) หมายถึง การผลิตหรือจัดการทรัพยากร
OTOP)
ที่มอี ยูในทองถิ่น ใหกลายเปนสินคาที่มคี ุณภาพ มีจดุ เดนเปน
เอกลักษณของตนเองที่ สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละ
ทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมปิ ญญาทองถิ่นสู
สากล (Local Yet Global) พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค
(Self-Reliance-Creativity) และการสรางทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Development)
- จํานวนวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community
§ วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community
Enterprise--SMCE) หมายถึง “การประกอบการขนาดเล็ก
Enterprise--SMCE)
และขนาดจิ๋ว เพื่อจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค
เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและ
ชุมชน ทุนในที่นี้หมายถึง เงิน ทรัพยากร ผลผลิต ความรู
ภูมปิ ญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม
§ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium - จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and
Medium Enterprises -SME) หมายถึง ธุรกิจที่เปนอิสระ
Enterprises -SME)
มีเอกชนเปนเจาของ ดําเนินการโดยเจาของเอง ไมเปน
เครื่องมือของธุรกิจใด ไมตกอยูภายใตอิทธิพล ของบุคคล
หรือธุรกิจอื่น มีตนทุนในการดําเนินงานต่ํา และมีพนักงาน
จํานวนไมมาก
- จํานวนสหกรณชุมชน (Community Cooperatives)
§ สหกรณชุมชน (Community Cooperatives)
หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคลที่มจี ดุ มุงหมายเดียวกัน
เปนสมาคมหรือองคกรดวยความสมัครใจ เพื่อดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจรวมกันอยางเปนอิสระ โดยมีวธิ คี วบคุมซึ่งกัน
และกันตามแนวทางประชาธิปไตย โดยมุงแสวงหาผลกําไร
และมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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รายการขอมูล
§ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (Village and Urban
Community Fund)

คําอธิบาย
- จํานวนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (Village and Urban
Community Fund) หมายถึง แหลง เงิน ทุนหมุน เวีย น
สํา หรับการลงทุนเพื่อพัฒ นาอาชีพ สรางงาน สรา งรายได
และบรรเทาเหตุจาํ เปน เรง ดว นของชุม ชนเพื่อ กระตุน
เศรษฐกิจในระดับ รากหญา และเสริมสรา งภูมคิ ุมกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วประเทศ สงผลตอสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

x ดานแรงงาน (คนที่ทํางานทั้งหมด)
รายการขอมูล
4.1) ผูมงี านทํา จําแนกตามเพศ

4.2) ผูว า งงาน จําแนกตามเพศ
4.3) ผูมปี ระกันสังคม จําแนกตามเพศ

4.4) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตในการทํางาน จําแนกตามเพศ

คําอธิบาย
- จํานวนผูมงี านทํา หมายถึง บุคคลที่มอี ายุ 15 ปขึ้นไป
ไดทาํ งานตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน
ผลกําไร เงินปนผล คาตอบแทนที่เปนเงินสดหรือสิ่งของ
จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูวา งงาน หมายถึง บุคคลที่มอี ายุ 15 ปขึ้นไป และ
ไมไดทาํ งานและไมมงี านประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือ
รอการบรรจุ จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูทาํ ประกันสังคม หมายถึง คนสรางหลักประกันใน
การดํารงชีวติ ของตนเอง โดยผูประกันตนมีหนาที่
จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบ
ในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ
และวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลที่ดี และมีรายได
อยางตอเนื่อง จําแนกตามเพศ
- จํานวนคนตางดาวที่เขามาทํางานถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง
บุคคลธรรมดาซึ่งไมมสี ัญชาติไทย ทํางานโดยใชกําลังกายหรือ
ความรูดวยประสงคคาจาง หรือประโยชนอื่นใด และไดรับ
ใบอนุญาตในการทํางาน จําแนกตามเพศ

y ดานสุข ภาพ
รายการขอมูล
5.1) สถานพยาบาล จําแนกตามหนวยงานสังกัด
§ สังกัดรัฐ
§ สังกัดเอกชน
5.2) บุคลากรทางการแพทย (แพทย พยาบาลและบุคลากรทาง
การแพทยอื่นๆ) จําแนกตามเพศ
5.3) ผูติดเชื้อ HIV จําแนกตามเพศ
5.4) ผูป วยเอดส จําแนกตามเพศ

คําอธิบาย
- จํานวนสถานพยาบาลสังกัดรัฐ/เอกชนในจังหวัด จําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัด
- จํานวนสถานพยาบาลสังกัดรัฐ
- จํานวนสถานพยาบาลสังกัดเอกชน
- จํานวนรวมของบุคลากรทางการแพทย (แพทยพยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทยอนื่ ๆ) จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูติดเชื้อ HIV ที่เขารับการรักษาในรอบป จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูปวยเอดสท่เี ขารับการรักษาในรอบป จําแนกตามเพศ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

7

รายการขอมูล
5.5) ผูป วยทีเ่ ขารับการรักษาในรอบป จําแนกตามเพศ และประเภท
ของโรค
§ เบาหวาน
§ ความดัน
§ หัวใจขาดเลือด
§ หลอดเลือดสมอง
§ มะเร็ง

คําอธิบาย
- จํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาในรอบป จําแนกตามเพศ และ
ประเภทโรค
- จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน ในรอบป จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูปวยโรคความดัน ในรอบป จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ในรอบป จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ในรอบป จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูปวยโรคมะเร็ง ในรอบป จําแนกตามเพศ

z ดานการเมือง การปกครอง
รายการขอมูล
6.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จําแนกตามประเภท

คําอธิบาย
- จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จําแนกตาม
ประเภท
§ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
- จํานวนองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
- จํานวนเทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
- จํานวนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
§ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร - จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
และเมืองพัทยา)
(กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)
6.2) ผูมสี ิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด จําแนกตาม - จํานวนผูมสี ิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
เพศ และประเภท
จําแนกตามเพศ และประเภท
- จํานวนผูมสี ิทธิในการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้ง
(อบต.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
ลาสุด
- จํานวนผูมสี ิทธิในการเลือกตั้งเทศบาล (เทศบาลตําบล
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด - จํานวนผูมสี ิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
- จํานวนผูมสี ิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มี
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
การเลือกตั้งลาสุด
6.3 ผูใชสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด จําแนกตาม - จํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
เพศ และประเภท
จําแนกตามเพศ และประเภท
- จํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้ง
(อบต.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
ลาสุด
- จํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้งเทศบาล (เทศบาลตําบล
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด - จํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
- จํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มี
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
การเลือกตั้งลาสุด

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

8

รายการขอมูล
6.4) ผูลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
จําแนกตามเพศ และประเภท
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้ง
ลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด

คําอธิบาย
- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ณ วันที่มกี ารเลือกตั้ง
ลาสุด จําแนกตามเพศ และประเภท
- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้งเทศบาล (เทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
ณ วันที่มกี ารเลือกตั้งลาสุด
- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มี
การเลือกตั้งลาสุด

{ ดานความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพ ยสิน
รายการขอมูล
7.1) รายงานฐานความผิดคดีอาญาที่สําคัญ จําแนกตามประเภท
§ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ

§ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
§ คดีท่นี าสนใจ

§ คดีท่รี ัฐเปนผูเสียหาย
7.2) คดีอาชญากรรมที่มเี ด็กและเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา
7.3) คดียาเสพติด

7.4) ผูเสียหายที่ไดรับการเยียวยาในคดีอาญา จําแนกตามเพศ

คําอธิบาย
- จํานวนรายงานฐานความผิดคดีอาญาที่สําคัญ จําแนกตาม
ประเภท
- จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ ไดแก
1.ฆาผูอื่นโดยเจตนา 2.ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา 3.ทําใหตายโดย
ประมาท 4.พยายามฆา 5.ทํารายรางกาย 6.ขมขืนกระทํา
ชําเรา
- จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย ไดแก 1.ลักทรัพย 2.วิ่งราว
ทรัพย 3.รีดเอาทรัพย 4.กรรโชก 5.ชิงทรัพย 6.ปลนทรัพย
7.รับของโจร 8.ทําใหเสียทรัพย
- จํานวนคดีท่นี าสนใจ ไดแก 1.โจรกรรมรถจักรยานยนต
2.โจรกรรมรถยนต 3.โจรกรรมโค-กระบือ 4.โจรกรรม
เครื่องมือเกษตร 5.ปลน-ชิงรถยนตแท็กซี่ 7.ขมขืนและฆา
8.ลักพาเรียกคาไถ 9.ฉอโกง 10.ยักยอก
- จํานวนคดีท่รี ัฐเปนผูเสียหาย ไดแก 1.อาวุธปน 2.การพนัน
3.ยาเสพติด 4.ปรามการคาประเวณี 5.มีและเผยแพรวตั ถุ
ลามก
- จํานวนคดีอาชญากรรมที่มเี ด็กและเยาวชนเปนผูกระทําและ
ถูกกระทํา
- จํานวนคดียาเสพติด หมายถึง คดีอาญาเกี่ยวยาเสพติดใน
ขอหาผลิต นําเขาสงออก จําหนาย มีไวในครอบครัวเพื่อ
จําหนาย สมคบ ชวยเหลือสนับสนุน หรือพยายามกระทํา
ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
- จํานวนผูเสียหายที่ไดรับการเยียวยาในคดีอาญา หมายถึง
ผูเสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอชีวติ ความผิด
ตอรางกาย ความผิดฐานทําใหแทงลูก และความผิดฐาน
ทอดทิ้งเด็ก คนปวยหรือคนชรา ผูเสียหายในความผิดอื่น ๆ
จําแนกตามเพศ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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รายการขอมูล
7.5) การเกิดอุบัติภัยในรอบป
§ จํานวนการเกิดอุบัติภัย
§ ผูเสียหายจากอุบัติภัย จําแนกตามเพศ
§ คาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติภัย
7.6) การเกิดภัยธรรมชาติในรอบป
§ จํานวนการเกิดภัยธรรมชาติ

คําอธิบาย
- จํานวนการเกิดอุบัติภัยในรอบป หมายถึง ภัยหรืออันตราย
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได ไมมผี ูใดจงใจหรือทําใหเกิดขึ้น
- จํานวนผูเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัย จําแนกตามเพศ
- จํานวนคาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยจาก
หนวยงานของรัฐ
- จํานวนการเกิดภัยธรรมชาติในรอบป หมายถึง ภัยอันตราย
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย เชน อุทกภัย วาตภัย ไฟปา ฝนแลง

§ ผูเสียหายจากภัยธรรมชาติ จําแนกตามเพศ
§ คาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

- จํานวนผูเสียหายจากภัยธรรมชาติท่เี กิดขึ้นในรอบป จําแนก
ตามเพศ
- จํานวนคาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
จากหนวยงานของรัฐ

| ดานอัตลักษณว ัฒนธรรม และนันทนาการ
รายการขอมูล
8.1) กลุมวัฒนธรรมประจําทองถิ่น

8.2) ภูมปิ ญญาทองถิ่น หรือภูมปิ ญญาชาวบาน

8.3) งานประเพณีประจําป

คําอธิบาย
- จํานวนกลุมวัฒนธรรมประจําทองถิ่น หมายถึง วิถีชีวติ
ของคนในแตละชุมชน เปนมรดกสืบทอดกันมามาชานาน
และทุกคนในทองถิ่นยอมมีความภาคภูมใิ จในการเปนเจา
ของรวมกัน
- จํานวนภูมปิ ญญาทองถิ่น หรือภูมปิ ญญาชาวบาน
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนํามาใช
ในการแกปญหา เปนเทคนิควิธี เปนองคความรูของชาวบาน
โดยอาศัยศักยภาพที่มอี ยูแกปญหาการดําเนินชีวติ ในทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย
- จํานวนงานประเพณีประจําป หมายถึง แบบความเชื่อ
ความคิด การกระทํา คานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต
ระเบียบ แบบแผน และวิธกี ารกระทําสิ่งตาง ๆ ตลอดจนถึง
การประกอบพิธกี รรมในโอกาสตาง ๆ ที่กระทํากันมาแตใน
อดีต ลักษณะสําคัญของประเพณี คือ เปนสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือ
มานานจนกลายเปนแบบอยางความคิด หรือการ กระทํา
ที่สืบตอกันมา และยังมีอิทธิพลอยูในปจจุบัน

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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8.4) ศาสนาสถาน จําแนกตามศาสนา

§ วัด
§ โบสถ
§ มัสยิด
§ อื่น ๆ ระบุ......................................................................
8.5) ผูนําทางศาสนา จําแนกตามศาสนา
§ พระสงฆ
§ นักบวช (บาทหลวง)
§ โตะอิหมาม
§ อื่นๆ (ระบุ).................................

คําอธิบาย
- จํานวนศาสนสถาน หมายถึง สถานที่ท่ใี ชเปนที่อยูอาศัย
ของนักบวช การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา จนถึงเปนที่
รวมองคประกอบหลักของศาสนา ทั้งหมดในศาสนสถาน
ฐานะ ของศาสนสถานจึงเปนสมบัติของศาสนา จําแนกตาม
ศาสนา
- จํานวนวัด
- จํานวนโบสถ
- จํานวนมัสยิด
- จํานวนศาสนสถานอื่น ๆ
- จํานวนผูนําศาสนา จําแนกตามศาสนา
- จํานวนพระสงฆ
- จํานวนนักบวช (บาทหลวง)
- จํานวนโตะอิหมาม
- จํานวนผูนําศาสนาอื่น ๆ

} ดานสิ่งแวดลอม (สถานการณสิ่งแวดลอมที่กระทบตอสังคม)
รายการขอมูล
9.1) ปริมาณขยะตอวัน
9.2) แหลงกําจัดขยะ
9.3) บอทิ้งขยะ

คําอธิบาย
- จํานวนปริมาณขยะตอวันในจังหวัด
- จํานวนแหลงกําจัดขยะในจังหวัด
- จํานวนบอทิ้งขยะในจังหวัด

~ ดานทุนทางสังคม
รายการขอมูล
10.1) บุคคลสําคัญที่เปนทุนทางสังคม และสามารถใชประโยชน
ทางวัฒนธรรมได จําแนกตามเพศ และประเภท
§ ปราชญชาวบาน

§ บุคคลสําคัญในทองถิ่น ผูมชี ื่อเสียง ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ

คําอธิบาย

- จํานวนปราชญชาวบาน หมายถึง บุคคลผูเปนเจาของ
ภูมปิ ญญาชาวบาน และนําภูมปิ ญญามาใชประโยชนในการ
ดํารงชีวติ จนประสบผลสําเร็จสามารถถายทอดเชื่อมโยงคุณคา
ของอดีตกับปจจุบันไดอยางเหมาะสมบุคคลผูเปนเจาของ
ภูมปิ ญญาชาวบาน และนําภูมปิ ญญามาใชประโยชนในการ
ดํารงชีวติ จนประสบผลสําเร็จสามารถถายทอดเชื่อมโยงคุณคา
ของอดีตกับปจจุบันไดอยางเหมาะสม จําแนกตามเพศ
- จํานวนบุคคลสําคัญในทองถิ่น ผูมชี ื่อเสียง ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ หมายถึง นักการเมือง ศิลปน นักแสดง ฯลฯ
ที่สรางคุณประโยชนใหกับจังหวัด และประเทศ จําแนกตามเพศ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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คําอธิบาย

10.2) อาสาสมัคร จําแนกตามเพศ และประเภท

- จํานวนอาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือ
สังคมดวยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น ในการ
ปองกันแกไขปญหาและพัฒนาสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
§ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) - จํานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(อพม.) หมายถึง ผูท่อี าสามาปฏิบัติงานในชุมชนดาน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเพื่อทองถิ่นของ
ตนเอง จําแนกตามเพศ
- จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง
§ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมและ
ไดรับการอบรมตาม หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
จําแนกตามเพศ
- จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมายถึง
§ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๓จําแนกตามเพศ
- จํานวนอาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.) หมายถึง ประชาชน
§ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.)
ในทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งกรมราชทัณฑรับสมัคร ผานการฝกอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมราชทัณฑกําหนด และไดมอบหมายใหทาํ
หนาที่ดูแลชวยเหลือ ใหคําแนะนําผูถูกคุมประพฤติ จําแนก
ตามเพศ
- จํานวนอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หมายถึง ผูท่ไี ดรับคัดเลือก
§ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
จากเวทีประชาคมหมูบานใหปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครใน
หมูบานหนึ่ง จําแนกตามเพศ
- จํานวนอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) หมายถึง ผูท ่สี มัครใจ
§ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
ทํางานใหกับกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดสันติภาพดาน
แรงงานแกผูใชแรงงาน นายจาง ลูกจาง และประชาชนทั่วไป
รวมทั้งเปนผูต ิดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมภิ าค และใน
ตางประเทศ จําแนกตามเพศ
- จํานวนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หมายถึง ผูแทน
§ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
เกษตรกรระดับหมูบานที่ไดรับการคัดเลือก หมูบานละ 1 คน
จากการประชุมอาสาสมัครเกษตรและผูแทนเกษตรกรระดับ
หมูบาน จําแนกตามเพศ
10.3) กลุมองคกรภาคประชาสังคม/องคกรที่ไมแสวงหากําไร (NGOs)
- จํานวนของกลุมองคกรภาคประชาสังคม/องคกรที่ไมแสวงหา
§ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
กําไร (NGOs) ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
- จํานวนของกลุมองคกรภาคประชาสังคม/องคกรที่ไมแสวงหา
§ ไมไดจดทะเบียน
กําไร (NGOs) ที่ไมไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล
10.4) แหลงเรียนรู/ ศูนยการเรียนรู

§ สังกัดรัฐ
§ สังกัดเอกชน

คําอธิบาย
- จํานวนแหลงเรียนรู/ ศูนยการเรียนรู หมายถึง สถานที่

ศูนยขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ
ที่สนับสนุนสงเสริมใหแสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเอง
ตามอัธยาศัย
- จํานวนแหลงเรียนรู/ศูนยการเรียนรู สังกัดรัฐ
- จํานวนแหลงเรียนรู/ศูนยการเรียนรู สังกัดเอกชน

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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สว นที่ 2 ขอมูลกลุมเปาหมายระดับพื้นที่ อปท.
u สถานการณเด็ก (อายุตํา่ กวา 18 ป)
รายการขอมูล

คําอธิบาย

1.1) เด็ก อายุต่ํากวา 18 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ และชวงอายุ
§ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ป)

- จํานวนเด็กต่ํากวา 18 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ และชวงอายุ
- จํานวนเด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0 - 5 ป) ที่อาศัย
อยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 15 ป)
- จํานวนเด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ
(อายุ 6 - 15 ป) ทีอาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
§ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป)
- จํานวนเด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป) ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
1.2) สถานะความเปนอยูของเด็ก จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็ก อายุ 0 - 18 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ และสถานะความ
เปนอยูของเด็ก
§ เด็กที่ไมมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
- จํานวนเด็ก อายุ 0 - 18 ป ที่ไมมสี ถานะทางทะเบียน
ราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่อาศัยอยูกับครอบครัว
ยากจน/ยากลําบาก ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บ
ขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป จําแนกตามเพศ ที่อยู
คนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย -จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพ
ที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย (ที่ไมมที ่อี ยู
อาศัย หรืออาศัยอยูในที่ท่อี ยูอาศัยที่มสี ภาพเกา ผุพงั
และไมมสี าธารณูปโภคใด ๆ) ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช - จํานวนเด็กอายุ 0-18 ป ที่ตองดูแลในครอบครัวที่
เปนเด็ก คนที่อยูในภาวะ เจ็บปวยเรื้อรัง มีความ
พิการ และมีภาวะทางจิต ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ เด็กที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่ตองเลี้ยงดูบุตรตาม
ลําพัง ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
1.3) เด็กที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็ก อายุ 0 - 18 ป ที่มพี ฤติกรรม
ไมเหมาะสม ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี
- จํานวนเด็กอายุ 0- 18 ป ที่มพี ฤติกรรมติดเหลา/
สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด ((ยาบา ยาไอซ
ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดเกมสและการพนันตาง ๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
1.4) เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย
จิตใจ เพศที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
1.6) เด็กที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว
เพื่อน ผูอื่น) ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
1.6) เด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร
1.7) เด็กที่ถูกใชแรงงาน และคามนุษย จําแนกตามเพศ
1.8) เด็กที่ดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
1.9) เด็กพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
1.10) การไดรับเบี้ยยังชีพของเด็กพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
1.11) เด็กพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ)
จําแนกตามเพศ

คําอธิบาย
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่มพี ฤติกรรมมั่วสุมและ
ทําความรําคาญใหชาวบาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่มพี ฤติกรรมติดเกมส
หรือการพนันทุกชนิด ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่มพี ฤติกรรมอื่นๆ ที่เปน
ปญหาและมีผลกระทบตอผูอื่น/สังคม ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่ถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่เปนผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กเพศหญิงอายุ 0 - 18 ป ตั้งครรภกอนวัย
อันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่ถูกใชแรงงาน และ
คามนุษย ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กอายุ 0 - 18 ป ที่ดํารงชีพดวยการเรรอน
ขอทาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กพิการ อายุ 0 - 18 ป ที่จดทะเบียน
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กพิการ อายุ 0 - 18 ป ที่จดทะเบียน
ไดรับ/ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กพิการ อายุ 0 - 18 ป ที่จดทะเบียนและ
ไดรับเบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กพิการ อายุ 0 - 18 ป ที่จดทะเบียน แต
ไมไดรับเบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บ
ขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเด็กพิการ อายุ 0 - 18 ป ที่ขาดแคลนกาย
อุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) ที่อาศัยอยู
จริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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1.12) ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก

คําอธิบาย
- จํานวนศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก หมายถึง สถานที่
ศูนยขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ
ที่สนับสนุนสงเสริมใหแสวงหาความรู และเรียนรู
ดวยตนเองตามอัธยาศัย

v สถานการณเยาวชน (อายุต้งั แต 18 - 25 ป)
รายการขอมูล

คําอธิบาย

2.1) เยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
2.2) สถานะความเปนอยูของเยาวชน จําแนกตามเพศ

- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ เยาวชนที่ไมมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่ไมมสี ถานะ
ทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน ที่อาศัยอยู
จริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูกับ
ครอบครัวยากจน /ยากลําบาก ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป อยูคนเดียว
ตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย - จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่อยูอาศัย
ไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพัก
อาศัย (ที่ไมมที ่อี ยูอาศัย หรืออาศัยอยูในที่ท่อี ยูอาศัย
ที่มสี ภาพเกา ผุพงั และไมมสี าธารณูปโภคใด ๆ)
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช - จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่ตอง
ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก
คนที่อยูในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง มีความพิการ และ
มีภาวะทางจิต ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
§ เยาวชนที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 -25 ป ที่ตองเลี้ยงดู
บุตรตามลําพัง ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บ
ขอมูล จําแนกตามเพศ
2.3) เยาวชนที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่มพี ฤติกรรม
สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด ยาบา
ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน

- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่ม่วั สุมและ
ทําความรําคาญใหชาวบาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่มพี ฤติกรรม
§ ติดเกมสและการพนันตางๆ
ติดเกมส หรือการพนันทุกชนิด ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่มพี ฤติกรรม
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
อื่นๆ ที่เปนปญหาและมีผลกระทบตอผูอื่น/สังคม
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
2.4) เยาวชนที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย - จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่ถูกกระทํา
จิตใจ เพศที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
ความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย
จิตใจ เพศที่มกี ารแจงเหตุ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
2.5) เยาวชนที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว - จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่เปนผูกระทํา
เพื่อน ผูอื่น) ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
ความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย
จิตใจ เพศที่มกี ารแจงเหตุ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
2.6) เยาวชนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมที่จะเลี้ยงดูบุตร
- จํานวนเยาวชนเพศหญิง อายุตั้งแต 18 - 25 ป
ทีต่ ั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
2.7) เยาวชนที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่ตองดํารงชีพ
ดวยการเรรอน ขอทาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
2.8) เยาวชนที่คามนุษย จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชน อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่คามนุษย
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
2.9) เยาวชนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชนพิการ อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่
จดทะเบียน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
2.10) การไดรับเบี้ยยังชีพของเยาวชนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ - จํานวนเยาวชนพิการ อายุตั้งแต 18 - 25 ป
ที่จดทะเบียน ไดรับ/ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จําแนก
ตามเพศ
- จํานวนเยาวชนพิการ อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
จดทะเบียน และไดรับเบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนเยาวชนพิการ อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
จดทะเบียน แตไมไดรับเบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
2.11) เยาวชนพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) - จํานวนเยาวชนพิการ อายุตั้งแต 18 - 25 ป ที่ขาด
จําแนกตามเพศ
แคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ)
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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- จํานวนศูนยการเรียนรูสําหรับเยาวชนในจังหวัด
หมายถึง สถานทีศ่ ูนยขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ
และประสบการณท่สี นับสนุนสงเสริมใหแสวงหา
ความรู และเรียนรูดว ยตนเองตามอัธยาศัย

w สถานการณว ัยแรงงาน (อายุต้งั แต 25 - 59 ป)
รายการขอมูล
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- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่อาศัยอยู
จริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่อาศัยอยู
จริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ วัยแรงงานที่ไมมฐี านะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน - จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่ไมมี
สถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่อาศัยอยู
กับครอบครัวยากจน /ยากลําบาก ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป อยูคนเดียว
ตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย - จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่อยูอาศัย
ไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพัก
อาศัย (ที่ไมมที ่อี ยูอาศัย หรืออาศัยอยูในที่ท่อี ยูอาศัย
ที่มสี ภาพเกา ผุพงั และไมมสี าธารณูปโภคใด ๆ)
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช - จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่ตอง
ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก
คนที่อยูในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง มีความพิการ
และมีภาวะทางจิต ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บ
ขอมูล จําแนกตามเพศ
§ วัยแรงงานที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่ตอง
เลี้ยงดูบุตรตามลําพัง ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.3) วัยแรงงานที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
- จํานวนรวมวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.1) วัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
3.2) สถานะความเปนอยูของวัยแรงงาน จําแนกตามเพศ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี
สารระเหย กัญชา ฯลฯ)

- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป
ที่มพี ฤติกรรมติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/
ยาเสพติด ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา
ฯลฯ) ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
§ มั่วสุมและสรางความรําคาญใหชาวบาน
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่ม่วั สุม
และทําความรําคาญใหชาวบาน ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ติดการพนันตางๆ
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่มี
พฤติกรรมติดเกมส หรือการพนันทุกชนิด ที่อาศัย
อยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่มพี ฤติกรรม
อื่น ๆ ที่เปนปญหาและมีผลกระทบตอผูอื่น/สังคม
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.4) วัยแรงงานที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางรางกาย - จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่ถูกกระทํา
จิตใจ และ เพศ ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
ความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย
จิตใจ เพศที่มกี ารแจงเหตุ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.5) วัยแรงงานที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคน
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่เปน
ในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น) ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรม
ทางรางกาย จิตใจ เพศที่มกี ารแจงเหตุ ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.6) วัยแรงงานที่คามนุษย จําแนกตามเพศ
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่คามนุษย
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกเพศ
3.7) วัยแรงงานที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
- จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่ตองดํารง
ชีพดวยการเรรอน ขอทาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.8) วัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
- จํานวนวัยแรงงานพิการ อายุตั้งแต 25 - 59 ป
ที่จดทะเบียน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
3.9) การไดรับเบี้ยยังชีพของวัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ - จํานวนวัยแรงงาน อายุตั้งแต 25 - 59 ป ที่จดทะเบียน
ไดรับ/ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จําแนกตามเพศ
- จํานวนวัยแรงงานพิการ อายุตั้งแต 25 - 59 ป
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
ที่จดทะเบียน และไดรับเบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนวัยแรงงานพิการ อายุตั้งแต 25 - 59 ป
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
ที่จดทะเบียนแตไมไดรับเบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
3.10) วัยแรงงานพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) - จํานวนวัยแรงงานพิการ อายุตั้งแต 25 - 59 ป
จําแนกตามเพศ
ทีข่ าดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ)
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล
3.11) ศูนยการเรียนรูสําหรับวัยแรงงาน

คําอธิบาย
- จํานวนศูนยการเรียนรูสําหรับวัยแรงงาน หมายถึง
สถานที่ ศูนยขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และ
ประสบการณท่สี นับสนุนสงเสริมใหแสวงหาความรู
และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย

x สถานการณผูสูงอายุ (อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป)
รายการขอมูล

คําอธิบาย

4.1) ผูสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ และชวงอายุ

- จํานวนผูสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยู
จริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ และ
ชวงอายุ
§ อายุ 60 - 69 ป
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 69 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อายุ 70 - 79 ป
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 70 - 79 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อายุ 80 - 89 ป
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 80 - 89 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อายุ 90 - 100 ป
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 90 - 100 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อายุ 100 ปขึ้นไป
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 100 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
4.2) สถานะความเปนอยูของผูสูงอายุ จําแนกเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ผูสูงอายุท่ไี มมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขนึ้ ไป ที่ไมมี
สถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูกบั
ครอบครัวยากจน /ยากลําบาก ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่อยูคนเดียว
ตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย - จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่อยูอาศัย
ไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพัก
อาศัย(ที่ไมมที ่อี ยูอาศัย หรืออาศัยอยูในที่ท่อี ยูอาศัย
ที่มสี ภาพเกา ผุพงั และไมมสี าธารณูปโภคใด ๆ)
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช - จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขนึ้ ไป ที่ตอง
ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก คนที่อยู
ในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง มีความพิการ และมีภาวะ
ทางจิต ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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§ ผูสูงอายุท่ตี องเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
4.3) ผูสูงอายุท่มี พี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี
สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตางๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
4.4) การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
4.5) ผูสูงอายุท่เี ปนผูปวยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน จําแนกตามเพศ
4.6) ผูสูงอายุท่ตี องดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
4.7) ผูสูงอายุพกิ ารที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ

คําอธิบาย
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขนึ้ ไป ที่ตอง
เลี้ยงดูบุตรตามลําพัง ที่อาศัยอยูจริง ณ
วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนรวมผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขนึ้ ไป ที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่มพี ฤติกรรม
ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด ยาบา
ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) ที่อาศัยอยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่ม่วั สุมและทํา
ความรําคาญใหชาวบาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่มพี ฤติกรรม
ติดการพนันทุกชนิด ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บ
ขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่มพี ฤติกรรม
อื่น ๆ ที่เปนปญหาและมีผลกระทบตอผูอื่น/สังคม
ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป
ที่จดทะเบียน ไดรับ/ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จําแนก
ตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่ไดรับเบี้ย
ยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่ไมไดรับ
เบี้ยยังชีพ ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่เปนผูปวย
เรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่ตองดํารง
ชีพดวยการเรรอน ขอทาน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุพกิ าร อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป
ที่จดทะเบียน ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
จําแนกตามเพศ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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คําอธิบาย

4.8) การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุพกิ ารที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ

- จํานวนผูสูงอายุพกิ าร อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป
ที่จดทะเบียน ไดรับ/ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จําแนก
ตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุพกิ าร อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
ที่จดทะเบียน และไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่อาศัย
อยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
- จํานวนผูสูงอายุพกิ าร อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
ที่จดทะเบียน แตไมไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่อาศัย
อยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
4.9) ผูสูงอายุพกิ ารที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) - จํานวนผูสูงอายุ อายุ 60 - 100 ปขึ้นไป ที่ขาดแคลน
จําแนกตามเพศ
กายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) ที่อาศัย
อยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล จําแนกตามเพศ
4.10) ศูนยการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
- จํานวนศูนยการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ หมายถึง
สถานที่ ศูนยขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และ
ประสบการณ ที่สนับสนุนสงเสริมใหแสวงหาความรู
และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย

y สถานการณครอบครัว
รายการขอมูล
5.1) ครอบครัว ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
5.2) ครอบครัวจําแนกตามประเภท
§ ครอบครัวเดี่ยว
§ ครอบครัวขยาย
5.3) รูปแบบ หรือองคประกอบของครอบครัว
§ ครอบครัวที่อยูลําพัง
§ ครอบครัวที่มผี ูสูงอายุอยูตามลําพังกับคูสมรส
§ ครอบครัวแหวงกลาง (หรือครอบครัวที่มเี ฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยู
กับเด็ก)
§ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
§ ครอบครัวเพศเดียวกัน

คําอธิบาย
- จํานวนครอบครัว ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่อาศัยอยูในตําบลจริง ณ วันที่
เจาหนาที่ออกจัดเก็บขอมูล จําแนกตามประเภท
- จํานวนครอบครัวที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน
โดยมีพอ แม และลูก เทานั้น
- จํานวนครอบครัวที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน
โดยมีพอ แม และลูก ปู ยา ตา ยาย ทวด
- จํานวนครอบครัวที่มผี ูอยูอาศัยลําพัง คนเดียวใน
ครอบครัว
- จํานวนครอบครัวที่มผี ูสูงอายุอาศัยอยูลําพัง คน
เดียวกับคูสมรสทั้ง กรณีจดทะเบียนหรือไมไดจด
ทะเบียนสมรส
- จํานวนครอบครัวที่มผี ูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็กโดย
ผูสูงอายุ ทําหนาที่ในการเลี้ยงดูลูกแทนพอแมเด็กที่ไป
ประกอบอาชีพ
- จํานวนครอบครัวที่มพี อ หรือ แมเพียงคนเดียว
ที่เลี้ยงดูลูกตามลําพัง
- จํานวนครอบครัวที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน
เปนเพศเดียวกัน และมีความสัมพันธกัน เชน หญิงหญิง หรือ ชาย-ชาย เปนตน

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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รายการขอมูล
5.4) ครอบครัวที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี
สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตาง ๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
5.5) สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
§ ครอบครัวมีงานทํา
§ ครอบครัวที่ยากจน/ยากลําบาก
§ ครอบครัวมีหนี้สิน/ ไมมเี งินออม/ ไมมที ่อี ยูอาศัยของตนเอง
5.6) ครอบครัวที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน
5.7) ครอบครัวที่มกี ารกระทําความรุนแรงตอกัน (ความรุนแรงดานรางกาย
จิตใจ และเพศ)

คําอธิบาย
- จํานวนครอบครัวที่มสี ามาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมติด
เหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด ยาบา ยาไอซ
ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) ที่มอี ยูจริง ณ วันที
จัดเก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่มสี มาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรม
รวมกลุมกันและสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น หรือ
สังคม ชาวบาน ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่มสี มาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรม
ติดการพนันทุกชนิด ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัว ที่มสี มาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรม
อื่น ๆ ที่เปนปญหาและ มีผลกระทบตอผูอื่น/สังคม
ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่มสี มาชิกประกอบอาชีพและมี
รายได ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวครอบครัวที่ยากจน/ยากลําบาก
ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่มสี มาชิกมีปญหาดานหนี้สิน
และไมมเี งินเก็บสะสม หรือ ฝากในสถาบันการเงิน
ใดๆ ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวครอบครัวที่ตองดํารงชีพดวยการ
เรรอน ขอทาน ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนครอบครัวที่มกี ารกระทําความรุนแรงตอกัน
ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และเพศ

z สถานการณช ุมชน
รายการขอมูล
6.1) ชุมชน ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
6.2) กลุม ชมรม สมาคม กลุมตางๆ ที่มกี ารจัดกิจกรรมในชุมชน
6.3) พื้นที่สรางสรรค เชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ
6.4) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรี/คนพิการ/ผูสูงอายุ/
ครอบครัว
6.5) สถานประกอบการในชุมชน เชน รานคาราโอเกะ สถานเริงรมย
สนุกเกอร รานเกมส

คําอธิบาย
- จํานวนชุมชน ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนกลุม ชมรม สมาคม กลุมตางๆ ที่มกี ารจัด
กิจกรรมในชุมชน ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนพื้นที่สรางสรรค เชน ลานกีฬา สถานที่ออก
กําลังกาย ฯลฯ ที่มอี ยูจริง ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
- จํานวนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรี/
คนพิการ/ผูสูงอายุ/ครอบครัว ที่มอี ยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล
- จํานวนสถานประกอบการในชุมชน เชน รานคาราโอเกะ
สถานเริงรมย สนุกเกอร รานเกมส ที่มอี ยูจริง ณ วันที่
จัดเก็บขอมูล

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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รายการขอมูล

คําอธิบาย

6.6) รานขายเหลา/ บุหรี่ท่อี ยูในชุมชน

- จํานวนรานขายเหลา/ บุหรี่ท่อี ยูในชุมชน ที่มอี ยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
6.7) ชุมชนที่มปี ญหาสังคม เชน ยาเสพติด ตั้งครรภในวัยรุน ทะเลาะวิวาท - จํานวนชุมชนที่มปี ญหาสังคม เชน ยาเสพติด
ฯลฯ
ตั้งครรภในวัยรุน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ที่มอี ยูจริง
ณ วันที่จดั เก็บขอมูล
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สว นที่ 1 : ขอมูลทั่ว ไประดับจังหวัด

แหลง จัดเก็บขอมูลสถานการณทางสัง คมจังหวัด (สคจ.)
u โครงสรางประชากร (ภาพของคนในสังคม การกระจายตัว ปจจุบนั แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
แหลงขอมูล
รายการขอมูล
1.1) ประชากร ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
ณ วันที่ …………....................
1.7) เด็ก อายุต่ํากวา 18 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ และ

- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานจังหวัด

ชวงอายุ

§ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0 - 5 ป)
§ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 15 ป)
§ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป)
1.3) เยาวชน อายุต้งั แต 18 - 25 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
และเพศ
1.4) วัยแรงงาน อายุต้งั แต 25 - 59 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
และเพศ
1.5) ผูสูงอายุ อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
เพศ และชวงอายุ
§ อายุ 60 - 69 ป
§ อายุ 70 - 79 ป
§ อายุ 80 - 89 ป
§ อายุ 90 - 100 ป
§ อายุ 100 ปขึ้นไป
1.6) คนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามอําเภอ เพศ และประเภทของความพิการ
§ ทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว
§ ทางการไดยนิ /สื่อความหมาย
§ ทางการเห็น
§ ทางสติปญญา
§ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
§ ออทิสติก
§ ทางการเรียนรู
1.7) ครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
1.8) สมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
1.9) อายุคาดเฉลี่ยของประชากร จําแนกตามอําเภอ

- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานจังหวัด

- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด

- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
- สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
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v ดานการศึกษา (ภาพรวมของบริการการศึกษาที่เกี่ยวของกับประชากร)
รายการขอมูล
2.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามหนวยงานสังกัด
§ สังกัด อปท.
§ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
§ สังกัดหนวยงานเอกชน

2.2) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดรัฐ /เอกชน
จําแนกตามระดับการศึกษา
§ ประถมศึกษา
§ มัธยมศึกษา
§ วิทยาลัย (ปวช. /ปวส.)
§ มหาวิทยาลัย
§ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2.3) ผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐ /เอกชน จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
§ ประถมศึกษา
§ มัธยมศึกษา
§ วิทยาลัย (ปวช./ปวส.)
§ มหาวิทยาลัย
§ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2.4) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา (เฉพาะระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

แหลงขอมูล

- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
-สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยจังหวัด
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยจังหวัด
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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w ดานเศรษฐกิจ (ภาพรวมของคน ครอบครัว การทํามาหากิน การประกอบอาชีพ รายได หนี้สิน)
รายการขอมูล

3.1) ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จําแนกตาม
ที่มาของรายได ณ วันที.่ ..................................................................................................
§ เกษตรกรรม
§ อุตสาหกรรม
§ พาณิชยกรรม
§ บริการ
§ อื่น ๆ ระบุ......................................................
3.2) รายไดเฉลี่ยตอหัวตอครัวเรือน
3.3) คนที่อยูใตเสนความยากจน จําแนกตามเพศ
3.6) ครัวเรือนที่มหี นี้สิน
3.7) เศรษฐกิจชุมชน จําแนกตามประเภท
§ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product -OTOP)

§ วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE)

แหลงขอมูล

- สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

- สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
- สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
- สํานักงานสถิตจิ ังหวัด
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- สํานักงานเกษตรจังหวัด

§ วิสาหกิจขนากลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises -SME) - สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
§ สหกรณชุมชน (Community Cooperatives)
- สํานักงานสหกรณจังหวัด
§ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (Village and Urban Community Fund)
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

x ดานแรงงาน (คนที่ทํางานทั้งหมด)
รายการขอมูล
4.1) ผูมงี านทํา จําแนกตามเพศ
4.2) ผูว า งงาน จําแนกตามเพศ
4.3) ผูมปี ระกันสังคม จําแนกตามเพศ
4.4) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตในการทํางาน จําแนกตามเพศ

แหลงขอมูล
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
- สํานักงานแรงงานจังหวัด

y ดานสุข ภาพ
รายการขอมูล

แหลงขอมูล

5.1) สถานพยาบาล จําแนกตามหนวยงานสังกัด
§ สังกัดรัฐ
§ สังกัดเอกชน

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

5.2) บุคลากรทางการแพทย (แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ) จําแนก
ตามเพศ

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล
5.3) ผูตดิ เชื้อ HIV จําแนกตามเพศ
5.4) ผูป วยเอดส จําแนกตามเพศ
5.5) ผูป วยทีเ่ ขารับการรักษาในรอบป จําแนกตามเพศ และประเภทของโรค
§ เบาหวาน
§ ความดัน
§ หัวใจขาดเลือด
§ หลอดเลือดสมอง
§ มะเร็ง

แหลงขอมูล

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

z ดานการเมือง การปกครอง
รายการขอมูล

6.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จําแนกตามประเภท
§ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
§ องคการบริการสวนตําบล (อบต.)
§ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)
6.2) ผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด จําแนกตามเพศ และประเภท
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
6.3 ผูใชสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด จําแนกตามเพศ และประเภท
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด

แหลงขอมูล

- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด

- สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัด
- สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัด
- สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัด
- สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัด
- สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัด

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล

6.4) ผูลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ณ วันทีม่ ีการเลือกตั้งลาสุด จําแนกตามเพศ และ
ประเภท

แหลงขอมูล

- สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัด

§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
{ ดานความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพ ยสิน
รายการขอมูล
7.2) รายงานฐานความผิดคดีอาญาที่สําคัญ จําแนกตามประเภท
§ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ
§ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
§ คดีท่นี าสนใจ
§ คดีท่รี ัฐเปนผูเสียหาย
7.2) คดีอาชญากรรมที่มเี ด็กและเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา
7.3) คดียาเสพติด
7.4) ผูเสียหายที่ไดรับการเยียวยาในคดีอาญา จําแนกตามเพศ
7.5) การเกิดอุบัติภัยในรอบป
§ จํานวนการเกิดอุบัติภัย
§ ผูเสียหายจากอุบัติภัย จําแนกตามเพศ
§ คาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติภัย
7.6) การเกิดภัยธรรมชาติในรอบป
§ จํานวนการเกิดภัยธรรมชาติ

แหลงขอมูล
- ตํารวจภูธรจังหวัด

- ตํารวจภูธรจังหวัด
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด

§ ผูเสียหายจากภัยธรรมชาติ จําแนกตามเพศ
§ คาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

| ดานอัตลักษณว ัฒนธรรม และนันทนาการ
รายการขอมูล
8.1) กลุมวัฒนธรรมประจําทองถิ่น
8.2) ภูมปิ ญญาทองถิ่น หรือภูมปิ ญญาชาวบาน
8.3) งานประเพณีประจําป

แหลงขอมูล
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล
8.4) ศาสนาสถาน จําแนกตามศาสนา
§ วัด
§ โบสถ
§ มัสยิด
§ อื่น ๆ ระบุ......................................................................
8.5) ผูนําทางศาสนา จําแนกศาสนา
§
§
§
§

พระสงฆ
นักบวช (บาทหลวง)
โตะอิหมาม
อื่นๆ (ระบุ).................................

แหลงขอมูล
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

} ดานสิ่งแวดลอม (สถานการณสิ่งแวดลอมที่กระทบตอสังคม)
รายการขอมูล

แหลงขอมูล
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด

9.3) ปริมาณขยะตอวัน
9.4) แหลงกําจัดขยะ
9.3) บอทิ้งขยะ

~ ดานทุนทางสังคม
รายการขอมูล

10.1) บุคคลสําคัญที่เปนทุนทางสังคม และสามารถใชประโยชนทางวัฒนธรรมได
จําแนกตามเพศ และประเภท
§ ปราชญชาวบาน
§ บุคคลสําคัญในทองถิ่น ผูมีชื่อเสียง ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
10.2) อาสาสมัคร จําแนกตามประเภท
§ อาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)
§ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
§ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
§ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.)
§ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

แหลงขอมูล
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจงั หวัด
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล

§ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
§ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
10.3) กลุมองคกรภาคประชาสังคม/องคกรที่ไมแสวงหากําไร (NGOs)
§ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
§ ไมไดจดทะเบียน
10.4) แหลงเรียนรู/ ศูนยการเรียนรู
§ สังกัดรัฐ
§ สังกัดเอกชน

แหลงขอมูล
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
- สํานักงานเกษตรจังหวัด

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจงั หวัด
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมสงเสริม
การเกษตร - สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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สว นที่ 2 ขอมูลกลุมเปาหมายระดับพื้นที่ อปท.

แหลง จัดเก็บขอมูลสถานการณทางสัง คมจังหวัด (สคจ.)
u สถานการณเด็ก (อายุตํา่ กวา 18 ป)
รายการขอมูล
1.2) เด็ก อายุต่ํากวา 18 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ และ
ชวงอายุ

§ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ป)
§ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 15 ป)
§ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป)

แหลงขอมูล

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.2) สถานะความเปนอยูของเด็ก จําแนกตามเพศ
§ เด็กที่ไมมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
§ เด็กที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
1.3) เด็กที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดเกมสและการพนันตาง ๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
1.4) เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
1.5) เด็กที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
1.6) เด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร
1.7) เด็กที่ถูกใชแรงงาน และคามนุษย จําแนกตามเพศ
1.8) เด็กที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
1.9) เด็กพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
1.10) การไดรับเบี้ยยังชีพของเด็กพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
1.11) เด็กพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จําแนกตามเพศ
1.12) ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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v สถานการณเยาวชน (อายุต้งั แต 18 - 25 ป)
รายการขอมูล

2.1) เยาวชน อายุต้งั แต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ

แหลงขอมูล

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2.2) สถานะความเปนอยูของเยาวชน จําแนกตามเพศ
§ เยาวชนที่ไมมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
§ เยาวชนที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
2.3) เยาวชนที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดเกมสและการพนันตางๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
2.4) เยาวชนที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
2.5) เยาวชนที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
2.6) เยาวชนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมที่จะเลี้ยงดูบุตร
2.7) เยาวชนที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
2.8) เยาวชนที่คามนุษย จําแนกตามเพศ
2.9) เยาวชนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
2.10) การไดรับเบี้ยยังชีพของเยาวชนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
2.11) เยาวชนพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จําแนกตามเพศ
2.12) ศูนยการเรียนรูสําหรับเยาวชน

w สถานการณว ัยแรงงาน (อายุต้งั แต 25 - 59 ป)
รายการขอมูล

3.1) วัยแรงงาน อายุต้งั แต 25 - 59 ป ทีอ่ าศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ

แหลงขอมูล

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3.2) สถานะความเปนอยูของวัยแรงงาน จําแนกตามเพศ
§ วัยแรงงานที่ไมมฐี านะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล

แหลงขอมูล

§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
§ วัยแรงงานที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
3.3) วัยแรงงานที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและสรางความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตางๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
3.4) วัยแรงงานที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ และ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
3.5) วัยแรงงานที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
3.8) วัยแรงงานที่คามนุษย จําแนกตามเพศ
3.7) วัยแรงงานที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกเพศ
3.8) วัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
3.9) การไดรับเบี้ยยังชีพของวัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
3.10) วัยแรงงานพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) จําแนกตามเพศ
3.11) ศูนยการเรียนรูสําหรับวัยแรงงาน

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

x สถานการณผูสูงอายุ (อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป)
รายการขอมูล

4.1) ผูสูงอายุ อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนกตาม
เพศ และชวงอายุ
§ อายุ 60 - 69 ป
§ อายุ 70 - 79 ป
§ อายุ 80 - 89 ป
§ อายุ 90 - 100 ป
§ อายุ 100 ปขึ้นไป

แหลงขอมูล

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.2) สถานะความเปนอยูของผูสูงอายุ จําแนกเพศ
§ ผูสูงอายุท่ไี มมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล

แหลงขอมูล

§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
§ ผูสูงอายุท่ตี องเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
ปกครองสวนทองถิ่น
4.3) ผูสูงอายุท่มี พี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตางๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
4.4) การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
4.5) ผูสูงอายุท่เี ปนผูปวยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน จําแนกตามเพศ
4.6) ผูสูงอายุท่ตี องดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
4.7) ผูสูงอายุพกิ ารที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
4.8) การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุพกิ ารที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
4.9) ผูสูงอายุพกิ ารที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) จําแนกตามเพศ
4.10) ศูนยการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ

y สถานการณครอบครัว
รายการขอมูล

5.1) ครอบครัว ที่มีอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล
5.2) ครอบครัว จําแนกตามประเภท
§ ครอบครัวเดี่ยว
§ ครอบครัวขยาย
5.3) รูปแบบ หรือองคประกอบของครอบครัว
§ ครอบครัวที่อยูลําพังคนเดียว
§ ครอบครัวที่มผี ูสูงอายุอยูตามลําพังกับคูสมรส
§ ครอบครัวแหวงกลาง (หรือครอบครัวที่มเี ฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็ก)
§ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
§ ครอบครัวเพศเดียวกัน
5.4) ครอบครัวที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตาง ๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….

แหลงขอมูล

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล
5.5) สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
§ ครอบครัวมีงานทํา
§ ครอบครัวที่ยากจน/ยากลําบาก
§ ครอบครัวที่มหี นี้สิน/ ไมมเี งินออม/ ไมมที ่อี ยูอาศัยของตนเอง
5.6) ครอบครัวที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน
5.7) ครอบครัวที่มกี ารกระทําความรุนแรงตอกัน (ความรุนแรงดานรางกาย จิตใจ และเพศ)

แหลงขอมูล

- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

z สถานการณช ุมชน
รายการขอมูล

แหลงขอมูล

6.1) ชุมชน ที่มีอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล
- จัดเก็บขอมูลปฐมภูมจิ ากองคกร
6.2) กลุม ชมรม สมาคม กลุมตางๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน
ปกครองสวนทองถิ่น
6.3) พื้นทีส่ รางสรรค เชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ
6.4) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ ครอบครัว ฯลฯ
6.5) สถานประกอบการในชุมชน เชน รานคาราโอเกะ สถานเริงรมย สนุก เกอร รานเกมส
6.6) รานขายเหลา/ บุหรี่ที่อยูในชุมชน
6.7) ชุมชนที่มีปญหาสังคม เชน ยาเสพติด ตั้งครรภในวัยรุน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
{ ขอเสนอแนะอื่น ๆ
.
.
.
.

.
.
.
.

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

36

ภาคผนวก ก

สว นที่ 1 : ขอมูลทั่ว ไประดับจังหวัด

แบบจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสัง คมจังหวัด (สคจ.)
u โครงสรางประชากร (ภาพของคนในสังคม การกระจายตัว ปจจุบนั แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
จํานวน
หนว ยนับ
รายการขอมูล
รวม หญิง ชาย
1.1) ประชากร ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
คน
ณ วันที่ …………....................
1.8) เด็ก อายุต่ํากวา 18 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ เพศ และ
ชวงอายุ

คน
§ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0 - 5 ป)
คน
§ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 15 ป)
คน
§ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป)
1.3) เยาวชน อายุต้งั แต 18 - 25 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
คน
และเพศ
1.4) วัยแรงงาน อายุต้งั แต 25 - 59 ป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
คน
และเพศ
1.5) ผูสูงอายุ อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
เพศ และชวงอายุ
คน
§ อายุ 60 - 69 ป
คน
§ อายุ 70 - 79 ป
คน
§ อายุ 80 - 89 ป
คน
§ อายุ 90 - 100 ป
คน
§ อายุ 100 ปขึ้นไป
1.6) คนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามอําเภอ เพศ และประเภทของความพิการ
§ ทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว
คน
§ ทางการไดยนิ /สื่อความหมาย
คน
§ ทางการเห็น
คน
§ ทางสติปญญา
คน
§ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
คน
§ ออทิสติก
คน
§ ทางการเรียนรู
คน
1.7) ครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ
ครัวเรือน
1.8) สมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน ตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จําแนกตามอําเภอ และเพศ
คน
1.9) อายุคาดเฉลี่ยของประชากร จําแนกตามอําเภอ
ป

///// /////
///// /////

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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v ดานการศึกษา (ภาพรวมของบริการการศึกษาที่เกี่ยวของกับประชากร)
รายการขอมูล
2.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามหนวยงานสังกัด
§ สังกัด อปท.
§ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
§ สังกัดหนวยงานเอกชน
2.2) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดรัฐ /เอกชน
จําแนกตามระดับการศึกษา
§ ประถมศึกษา
§ มัธยมศึกษา
§ วิทยาลัย (ปวช. /ปวส.)
§ มหาวิทยาลัย
§ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2.3) ผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐ /เอกชน จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
§ ประถมศึกษา
§ มัธยมศึกษา
§ วิทยาลัย (ปวช./ปวส.)
§ มหาวิทยาลัย
§ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
2.4) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา (เฉพาะระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

หนว ยนับ

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

/////
/////
/////
/////
/////

3.1) ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จําแนกตาม
ที่มาของรายได ณ วันที.่ ..................................................................................................
§ เกษตรกรรม
§ อุตสาหกรรม
§ พาณิชยกรรม
§ บริการ
§ อื่น ๆ ระบุ......................................................

บาท

วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE)

วิสาหกิจขนากลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises -SME)
สหกรณชุมชน (Community Cooperatives)
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (Village and Urban Community Fund)

/////
/////
/////
/////
/////

คน
คน
คน
คน
คน
คน

หนว ยนับ

§
§
§
§

ชาย

///// /////
///// /////
///// /////

รายการขอมูล

§ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product -OTOP)

หญิง

แหง
แหง
แหง

w ดานเศรษฐกิจ (ภาพรวมของคน ครอบครัว การทํามาหากิน การประกอบอาชีพ รายได หนี้สิน)

3.2) รายไดเฉลี่ยตอหัวตอครัวเรือน
3.3) คนที่อยูใตเสนความยากจน จําแนกตามเพศ
3.7) ครัวเรือนที่มหี นี้สิน
3.9) เศรษฐกิจชุมชน จําแนกตามประเภท

รวม

จํานวน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
คน
ครัวเรือน
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

จํานวน
รวม หญิง ชาย

///// /////
/////
/////
/////
/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////
/////

/////

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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x ดานแรงงาน (คนที่ทํางานทั้งหมด)
รายการขอมูล
4.1) ผูมงี านทํา จําแนกตามเพศ
4.2) ผูว า งงาน จําแนกตามเพศ
4.3) ผูมปี ระกันสังคม จําแนกตามเพศ
4.4) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตในการทํางาน จําแนกตามเพศ

หนว ยนับ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

คน
คน
คน
คน

y ดานสุข ภาพ
รายการขอมูล
5.1) สถานพยาบาล จําแนกตามหนวยงานสังกัด
§ สังกัดรัฐ
§ สังกัดเอกชน

หนว ยนับ
แหง
แหง

5.2) บุคลากรทางการแพทย (แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ) จําแนก
ตามเพศ
5.3) ผูตดิ เชื้อ HIV จําแนกตามเพศ
5.4) ผูป ว ยเอดส จําแนกตามเพศ

คน
คน

5.5) ผูป วยทีเ่ ขารับการรักษาในรอบป จําแนกตามเพศ และประเภทของโรค
§ เบาหวาน
§ ความดัน
§ หัวใจขาดเลือด
§ หลอดเลือดสมอง
§ มะเร็ง

คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
รวม หญิง ชาย

///// /////
///// /////

คน

z ดานการเมือง การปกครอง
รายการขอมูล

6.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จําแนกตามประเภท
§ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
§ องคการบริการสวนตําบล (อบต.)
§ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)
6.2) ผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด จําแนกตามเพศ และประเภท
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด

หนว ยนับ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

แหง
แหง
แหง
แหง

/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////

คน
คน
คน
คน

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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รายการขอมูล

6.3 ผูใชสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด จําแนกตามเพศ และประเภท
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
6.4) ผูลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด จําแนกตามเพศ และ
ประเภท
§ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ เทศบาล (เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ลาสุด
§ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด
§ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งลาสุด

หนว ยนับ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

{ ดานความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพ ยสิน
รายการขอมูล
7.3) รายงานฐานความผิดคดีอาญาที่สําคัญ จําแนกตามประเภท
§ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ รางกาย และเพศ
§ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
§ คดีท่นี าสนใจ
§ คดีท่รี ัฐเปนผูเสียหาย
7.2) คดีอาชญากรรมที่มเี ด็กและเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา
7.3) คดียาเสพติด
7.4) ผูเสียหายที่ไดรับการเยียวยาในคดีอาญา จําแนกตามเพศ
7.5) การเกิดอุบัติภัยในรอบป
§ จํานวนการเกิดอุบัติภัย
§ ผูเสียหายจากอุบัติภัย จําแนกตามเพศ
§ คาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติภัย
7.6) การเกิดภัยธรรมชาติในรอบป
§ จํานวนการเกิดภัยธรรมชาติ
§ ผูเสียหายจากภัยธรรมชาติ จําแนกตามเพศ
§ คาเสียหายที่ใหการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

หนว ยนับ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คน

/////
/////
/////
/////
/////
/////

ครั้ง
คน
บาท

///// /////

ครั้ง
คน
บาท

///// /////

/////
/////
/////
/////
/////
/////

///// /////

///// /////

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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40

| ดานอัตลักษณว ัฒนธรรม และนันทนาการ
รายการขอมูล
8.1) กลุมวัฒนธรรมประจําทองถิ่น
8.2) ภูมปิ ญญาทองถิ่น หรือภูมปิ ญญาชาวบาน
8.3) งานประเพณีประจําป
8.4) ศาสนาสถาน จําแนกตามศาสนา
§ วัด
§ โบสถ
§ มัสยิด
§ อื่น ๆ ระบุ......................................................................
8.5) ผูนําทางศาสนา จําแนกศาสนา
§ พระสงฆ
§ นักบวช (บาทหลวง)
§ โตะอิหมาม
§ อื่นๆ (ระบุ).................................

จํานวน
รวม หญิง
กลุม
/////
เรื่อง
/////
เหตุการณ
/////
หนว ยนับ

ชาย
/////
/////
/////

แหง
แหง
แหง
แหง

/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////

รูป
รูป
คน

///// /////
///// /////
///// /////

คน

///// /////

} ดานสิ่งแวดลอม (สถานการณสิ่งแวดลอมที่กระทบตอสังคม)
รายการขอมูล

หนว ยนับ
ตัน
แหง
แหง

10.5) ปริมาณขยะตอวัน
10.6) แหลงกําจัดขยะ
9.3) บอทิ้งขยะ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

///// /////
///// /////
///// /////

~ ดานทุนทางสังคม
รายการขอมูล

10.1) บุคคลสําคัญที่เปนทุนทางสังคม และสามารถใชประโยชนทางวัฒนธรรมได
จําแนกตามเพศ และประเภท
10.7) ปราชญชาวบาน
10.8) บุคคลสําคัญในทองถิ่น ผูมีชื่อเสียง ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
10.2) อาสาสมัคร จําแนกตามประเภท
§ อาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)
§ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
10.9) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
10.10) อาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.)
10.11) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
10.12) อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
10.13) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)

หนว ยนับ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รายการขอมูล

10.3) กลุมองคกรภาคประชาสังคม/องคกรที่ไมแสวงหากําไร (NGOs)
§ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
§ ไมไดจดทะเบียน
10.4) แหลงเรียนรู/ ศูนยการเรียนรู
§ สังกัดรัฐ
§ สังกัดเอกชน

หนว ยนับ

จํานวน
รวม หญิง ชาย

แหง
แหง

///// /////
///// /////

แหง
แหง

///// /////
///// /////

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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สว นที่ 2 ขอมูลกลุมเปาหมายระดับพื้นที่ อปท.

แบบจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสัง คมจังหวัด (สคจ.)
u สถานการณเด็ก (อายุตํา่ กวา 18 ป)
รายการขอมูล

หนวยนับ

จํานวน
รวม หญิง

ชาย

1.3) เด็ก อายุต่ํากวา 18 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนกตามเพศ และ
ชวงอายุ

§ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ป)
§ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 15 ป)
§ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ป)
1.2) สถานะความเปนอยูของเด็ก จําแนกตามเพศ
§ เด็กที่ไมมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
§ เด็กที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
1.3) เด็กที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดเกมสและการพนันตาง ๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
1.4) เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
1.5) เด็กที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
1.6) เด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร
1.7) เด็กที่ถูกใชแรงงาน และคามนุษย จําแนกตามเพศ
1.8) เด็กทีต่ องดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
1.9) เด็กพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
1.10) การไดรับเบี้ยยังชีพของเด็กพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
1.11) เด็กพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จําแนกตามเพศ
1.12) ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แหง

///////

//////

///// /////

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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v สถานการณเยาวชน (อายุต้งั แต 18 - 25 ป)
รายการขอมูล

2.1) เยาวชน อายุต้งั แต 18 - 25 ป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ

2.2) สถานะความเปนอยูของเยาวชน จําแนกตามเพศ
§ เยาวชนที่ไมมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
§ เยาวชนที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
2.3) เยาวชนที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดเกมสและการพนันตางๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
2.4) เยาวชนที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
2.5) เยาวชนที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
2.6) เยาวชนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมที่จะเลี้ยงดูบุตร
2.7) เยาวชนที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
2.8) เยาวชนที่คามนุษย จําแนกตามเพศ
2.9) เยาวชนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
2.10) การไดรับเบี้ยยังชีพของเยาวชนพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
2.11) เยาวชนพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จําแนกตามเพศ
2.12) ศูนยการเรียนรูสําหรับเยาวชน

หนวยนับ

คน

3.1) วัยแรงงาน อายุต้งั แต 25 - 59 ป ทีอ่ าศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนก
ตามเพศ
3.2) สถานะความเปนอยูของวัยแรงงาน จําแนกตามเพศ
§ วัยแรงงานที่ไมมฐี านะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
§ วัยแรงงานที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง

ชาย

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แหง

w สถานการณว ัยแรงงาน (อายุต้งั แต 25 - 59 ป)
รายการขอมูล

จํานวน
รวม หญิง

หนวยนับ

///////

//////

///// /////

จํานวน
รวม หญิง

ชาย

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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รายการขอมูล
3.3) วัยแรงงานที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและสรางความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตางๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
3.4) วัยแรงงานที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ และ เพศ
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
3.5) วัยแรงงานที่เปนผูกระทําความรุนแรงตอผูอื่น (เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)
ที่มกี ารแจงเหตุ จําแนกตามเพศ
3.10) วัยแรงงานที่คามนุษย จําแนกตามเพศ
3.7) วัยแรงงานที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกเพศ
3.8) วัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
3.9) การไดรับเบี้ยยังชีพของวัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
3.10) วัยแรงงานพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) จําแนกตามเพศ
3.11) ศูนยการเรียนรูสําหรับวัยแรงงาน

หนวยนับ

จํานวน
รวม หญิง

ชาย

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แหง

///// /////

x สถานการณผูสูงอายุ (อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป)
รายการขอมูล

หนวยนับ

4.1) ผูสูงอายุ อายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล จําแนกตาม
เพศ และชวงอายุ
§ อายุ 60 - 69 ป
§ อายุ 70 - 79 ป
§ อายุ 80 - 89 ป
§ อายุ 90 - 100 ป
§ อายุ 100 ปขึ้นไป

คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
รวม หญิง

4.2) สถานะความเปนอยูของผูสูงอายุ จําแนกเพศ
§ ผูสูงอายุท่ไี มมสี ถานะทางทะเบียนราษฎร ไมมบี ัตรประชาชน
คน
§ อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก
คน
§ อยูคนเดียวตามลําพัง/ ไมมผี ูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
คน
§ ที่อยูอาศัยไมม่นั คง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย
คน
§ ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
คน
§ ผูสูงอายุท่ตี องเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
คน
4.3) ผูสูงอายุท่มี พี ฤติกรรมไมเหมาะสม จําแนกตามเพศ
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
คน
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
คน
§ ติดการพนันตางๆ
คน
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
คน
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ชาย
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รายการขอมูล

หนวยนับ

4.4) การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ
§ ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
4.5) ผูสูงอายุท่เี ปนผูปวยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน จําแนกตามเพศ
4.6) ผูสูงอายุท่ตี องดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จําแนกตามเพศ
4.7) ผูสูงอายุพกิ ารที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
4.8) การไดรับเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุพกิ ารที่จดทะเบียน จําแนกตามเพศ
§ไดรับเบี้ยยังชีพ
§ไมไดรับเบี้ยยังชีพ
4.9) ผูสูงอายุพกิ ารที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่นๆ) จําแนกตามเพศ
4.10) ศูนยการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แหง

จํานวน
รวม หญิง

ชาย

/////

/////

y สถานการณครอบครัว
รายการขอมูล

5.1) ครอบครัว ที่มีอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล
5.2) ครอบครัว จําแนกตามประเภท
§ ครอบครัวเดี่ยว
§ ครอบครัวขยาย
5.3) รูปแบบ หรือองคประกอบของครอบครัว
§ ครอบครัวที่อยูลําพังคนเดียว
§ ครอบครัวที่มผี ูสูงอายุอยูตามลําพังกับคูสมรส
§ ครอบครัวแหวงกลาง (หรือครอบครัวที่มเี ฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็ก)
§ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
§ ครอบครัวเพศเดียวกัน
5.4) ครอบครัวที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม
§ ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ)
§ มั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบาน
§ ติดการพนันตาง ๆ
§ อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
5.5) สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
§ ครอบครัวมีงานทํา
§ ครอบครัวที่ยากจน/ยากลําบาก
§ ครอบครัวที่มหี นี้สิน/ ไมมเี งินออม/ ไมมที ่อี ยูอาศัยของตนเอง
5.6) ครอบครัวที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน
5.7) ครอบครัวที่มกี ารกระทําความรุนแรงตอกัน (ความรุนแรงดานรางกาย จิตใจ และเพศ)

ครอบครัว

จํานวน
รวม หญิง ชาย
///// /////

ครอบครัว
ครอบครัว

/////
/////

/////
/////

ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว

/////
/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////
/////

ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว

/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////

ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว

/////
/////
/////
/////
/////

/////
/////
/////
/////
/////

หนวยนับ

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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z สถานการณช ุมชน
รายการขอมูล

หนวยนับ

6.1) ชุมชน ที่มีอยูจริง ณ วันที่จัดเก็บขอมูล
6.2) กลุม ชมรม สมาคม กลุมตางๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน
6.3) พื้นที่สรางสรรค เชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ
6.4) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสงู อายุ ครอบครัว ฯลฯ
6.5) สถานประกอบการในชุมชน เชน รานคาราโอเกะ สถานเริงรมย สนุก เกอร รานเกมส
6.6) รานขายเหลา/ บุหรี่ที่อยูในชุมชน
6.7) ชุมชนที่มีปญหาสังคม เชน ยาเสพติด ตั้งครรภในวัยรุน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

แหง

จํานวน
รวม หญิง ชาย
///// /////

แหง
แหง
กิจกรรม
แหง
ราน
ชุมชน

/////
/////
/////
/////
/////
/////

{ ขอเสนอแนะอื่น ๆ
.
.
.

/////
/////
/////
/////
/////
/////

.
.
.

.

.

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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ภาคผนวก ข

เคาโครงรายงานสถานการณสังคมจังหวัด
§ บทสรุปผูบริหาร
§ ความสําคัญ /วัตถุประสงค
§ ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรกระทรวง
สว นที่ 1 ขอมูลทั่ว ไประดับจังหวัด
1) โครงสรางประชากรในจังหวัด
2) ดานการศึกษา
3) ดานเศรษฐกิจ
4) ดานแรงงาน
5) ดานสุขภาพ
6) ดานการเมือง การปกครอง
7) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
8) ดานอัตลักษณวัฒนธรรม นันทนาการและการทองเที่ยว
9) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดานนันทนาการ
10) ดานทุนทางสังคม
สว นที่ 2 ขอมูลกลุมเปาหมายระดับพื้นที่ อปท.
1) สถานการณเด็ก
2) สถานการณเยาวชน
3) สถานการณผูอายุ
4) สถานการณคนพิการ
5) สถานการณสตรี
6) สถานการณครอบครัว
7) สถานการณชุมชน
สว นที่ 3 การประเมินสถานการณทิศทาง แนวโนม และความเสี่ยงลําดับความสําคัญ ของปญ หา
และประเด็นการพัฒนา
สว นที่ 4 กลไกขับเคลื่อนการจัดทํารายงานสถานการณสังคมจังหวัด
ภาคผนวก สถิติ ขอมูล แผนภูมิ
คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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คณะที่ปรึกษา
1) รศ.ดร. บุญเสริม หุตะแพทย

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2) รศ.ดร. สุรพร เสี้ยนสลาย

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผูจัดทํา
1) นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา

ผูอํานวยการกองวิชาการ สป.พม.

2) นางศศิธร หวังวรวุฒิ

หัวหนากลุมวิเคราะหและเฝาระวังสถานการณทางสังคม กองวิชาการ สป.พม.

3) นางสาวพิมพธิดา แสงจันทร

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กองวิชาการ สป.พม.

4) นางสาวประไพศรี คํามุง

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กองวิชาการ สป.พม.

6) นางสาวนันทนภัส อัศวจารุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการ สป.พม.

ผลิตเผยแพร ครั้งที่ 1 : มกราคม 2559 จํานวน 100 เลม
ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ 2559 จํานวน 100 เลม
กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โทรศัพท 0 2202 9023

คูมอื การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด
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