แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.)
ปี 2560
 คานิยาม :
“ข้ อ มู ล สถานการณ์ ท างสั ง คม” หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ บ่ ง ชี้ ลั ก ษณะของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งให้
การคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
สังคม รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ของประเด็นปัญหาทางสังคมสาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี
“รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ” หมายถึง รายงานข้อมูลด้านสังคมในระดับจังหวัด
ที่อาศัยข้อมูลจากท้องถิ่นต่างๆ และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
 วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล :
1) เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัดที่ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
2) เพื่อให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดแผนงาน
เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
3) เพื่อให้หน่วยงานระดับกระทรวงนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และ
กาหนดนโยบายและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมภาพรวมต่อไป
 สถานการณ์ทางสังคมจังหวัด : ประกอบด้วย
1) ส่วนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไประดับจังหวัด รวบรวมมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้รวบรวม
2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ (อปท.) เก็บข้อมูลจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อปท.) โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้รวบรวม
 คาชี้แจง :
1) โปรดกรอกข้อมูลโดยระบุจานวนที่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลังในรอบ
12 เดือน ที่น่าเชื่อถือมีหลักฐานอ้างอิง มีกระบวนการจัดเก็บที่ชัดเจน เพื่อสามารถนาไปสะท้อนปัญหาสังคม
ในภาพรวมได้
กระทรวงการพั
ฒนาสังบคมและความมั
ษย์ เพื่อใช้ประโยชน์
2) ข้อมูลเหล่
านี้จะถูกประมวลในระดั
จังหวัด กลุ่มจังหวั่นด คงของมนุ
และระดับประเทศ
เลขที่ 34
อาคารซีพี ทาวเวอร์
อาคารเอ ถนนพญาไทาหรั
เขตราชเทวี
งเทพฯไขสถานการณ์
10400 ปัญหาสังคมต่อไป
ในการก
าหนดนโยบาย
มาตรการ3 และแผนงานโครงการส
บป้องกัน กรุ
และแก้
โทรศัพท์ 0 2202 9023 โทรสาร 0 2202 9038 email : ssac.mso@gmail.com

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 34 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 อาคารเอ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 9023 โทรสาร 0 2202 9038 email : ssac.mso@gmail.com

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไประดับจังหวัด
ผู้ให้ข้อมูล
จังหวัด

.

 โครงสร้างประชากร (ภาพของคนในสังคม การกระจายตัว ปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
จานวน
หน่วยนับ
รายการข้อมูล
ชาย หญิง รวม
1.1) ประชากร ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาแนกตามอาเภอ และเพศ
คน
ณ วันที่ …………....................
1.2) เด็ก อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาแนกตามอาเภอ เพศ
และช่วงอายุ

คน
 เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุแรกเกิด - 5 ปี)
คน
 เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 ปีขึ้นไป - 15 ปี)
คน
 เด็กวัยเรียน (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป – 18 ปีบริบูรณ์)
1.3) เยาวชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป – 25 ปีบริบูรณ์ ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
คน
จาแนกตามอาเภอ และเพศ
1.4) วัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป – 60 ปีบริบูรณ์ ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
คน
จาแนกตามอาเภอ และเพศ
1.5) ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาแนกตามอาเภอ
เพศ และช่วงอายุ
คน
 อายุ 60 ขึ้นไป - 70 ปีบริบูรณ์
คน
 อายุ 70 ขึ้นไป - 80 ปีบริบูรณ์
คน
 อายุ 80 ขึ้นไป – 90 ปีบริบูรณ์
คน
 อายุ 90 ขึ้นไป - 100 ปีบริบูรณ์
คน
 อายุ 100 ปีขึ้นไป
1.6) คนพิการที่จดทะเบียน จาแนกตามอาเภอ เพศ และประเภทของความพิการ
 ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
คน
 ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย
คน
 ทางการเห็น
คน
 ทางสติปัญญา
คน
 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
คน
 ออทิสติก
คน
คน
 ทางการเรียนรู้
คน
 พิการมากกว่า 1 ประเภท
1.7) ครัวเรือน ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาแนกตามอาเภอ
ครัวเรือน
1.8) สมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือน ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาแนกตามอาเภอ และเพศ
คน

 ด้านการศึกษา (ภาพรวมของบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชากร)
รายการข้อมูล
2.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน จาแนกตามหน่วยงานสังกัด
 สังกัด อปท.
 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สังกัดหน่วยงานเอกชน
2.2) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสังกัดรัฐ /เอกชน
จาแนกตามระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 วิทยาลัย (ปวช. /ปวส.)
 มหาวิทยาลัย
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
2.3) ผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ /เอกชน จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 วิทยาลัย (ปวช./ปวส.)
 มหาวิทยาลัย
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
2.4) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา (เฉพาะระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

หน่วยนับ

จานวน

ชาย หญิง

รวม

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
คน
คน
คน
คน
คน
คน

 ด้านเศรษฐกิจ (ภาพรวมของคน ครอบครัว การทามาหากิน การประกอบอาชีพ รายได้ หนี้สิน)
รายการข้อมูล

หน่วยนับ

3.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จาแนกตาม
ที่มาของรายได้ ณ วันที่...................................................................................................
 เกษตรกรรม
 อุตสาหกรรม
 พาณิชยกรรม
 บริการ
 อื่น ๆ ระบุ......................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อครัวเรือน
3.3) ครัวเรือนที่มีหนี้สิน
3.4) เศรษฐกิจชุมชน จาแนกตามประเภท

 หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product -OTOP)
 วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE)
 วิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises -SME)
 สหกรณ์ชุมชน (Community Cooperatives)
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (Village and Urban Community Fund)

บาท
ครัวเรือน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวน
ชาย หญิง รวม



ด้านแรงงาน (คนที่ทางานทั้งหมด)
รายการข้อมูล
4.1) ผู้มีงานทา จาแนกตามเพศ
4.2) ผู้ว่างงาน จาแนกตามเพศ
4.3) ผู้มีประกันสังคม จาแนกตามเพศ
4.4) คนต่างด้าวทีไ่ ด้รับอนุญาตในการทางาน จาแนกตามเพศ

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง รวม

คน
คน
คน
คน

 ด้านสุขภาพ
รายการข้อมูล
5.1) สถานพยาบาล จาแนกตามหน่วยงานสังกัด
 สังกัดรัฐ
 สังกัดเอกชน
5.2) บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ) จาแนก ตามเพศ
5.3) ผู้ติดเชื้อ HIV จาแนกตามเพศ
5.4) ผู้ป่วยเอดส์ จาแนกตามเพศ
5.5) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรอบปี จาแนกตามเพศ และประเภทของโรค
 เบาหวาน
 ความดัน
 หัวใจขาดเลือด
 หลอดเลือดสมอง
 มะเร็ง

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง รวม

แห่ง
แห่ง
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

 ด้านการเมือง การปกครอง
รายการข้อมูล

6.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จาแนกตามประเภท
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 เทศบาล (เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร)
 องค์การบริการส่วนตาบล (อบต.)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)
6.2) ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด จาแนกตามเพศ และประเภท
 องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
 เทศบาล (เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
6.3 ผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด จาแนกตามเพศ และประเภท
 องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
 เทศบาล (เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด

หน่วยนับ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
ชาย หญิง รวม

รายการข้อมูล

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง รวม

6.4) ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด จาแนกตามเพศ และ
ประเภท





องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
เทศบาล (เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ วันที่มีการเลือกตั้งล่าสุด

คน
คน
คน
คน

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายการข้อมูล
7.1) รายงานฐานความผิดคดีอาญาที่สาคัญ จาแนกตามประเภท
 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 คดีที่น่าสนใจ
 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
7.2) คดีอาชญากรรมที่มีเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทาและถูกกระทา
7.3) คดียาเสพติด
7.4) ผู้เสียหายที่ได้รับการเยียวยาในคดีอาญา จาแนกตามเพศ
7.5) การเกิดอุบัติภัยในรอบปี
 จานวนการเกิดอุบัติภัย
 จานวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัย
 ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบัติภัย
7.6) การเกิดภัยธรรมชาติในรอบปี
 จานวนการเกิดภัยธรรมชาติ
 จานวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง รวม

คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คน
ครั้ง
ครัวเรือน
บาท
ครั้ง
ครัวเรือน
บาท

 ด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรม และนันทนาการ
รายการข้อมูล
8.1) กลุ่มวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
8.2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
8.3) งานประเพณีประจาปี
8.4) ศาสนาสถาน จาแนกตามศาสนา
 วัด
 โบสถ์
 มัสยิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................

หน่วยนับ
กลุ่ม
เรื่อง
เหตุการณ์
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวน
ชาย หญิง รวม

รายการข้อมูล
8.5) ผู้นาทางศาสนา จาแนกศาสนา
 พระสงฆ์
 นักบวช (บาทหลวง)
 โต๊ะอิหม่าม
 อื่นๆ (ระบุ).................................

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง รวม

รูป
รูป
คน
คน

 ด้านสิ่งแวดล้อม (สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสังคม)
รายการข้อมูล

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง รวม

ตัน
แห่ง
แห่ง

9.1) ปริมาณขยะต่อวัน
9.2) แหล่งกาจัดขยะ
9.3) บ่อทิ้งขยะ
 ด้านทุนทางสังคม
รายการข้อมูล

10.1) บุคคลสาคัญที่เป็นทุนทางสังคม และสามารถใช้ประโยชน์ทางวัฒนธรรมได้
จาแนกตามเพศ และประเภท
 ปราชญ์ชาวบ้าน
 บุคคลสาคัญในท้องถิ่น ผู้มีชื่อเสียง ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
10.2) อาสาสมัคร จาแนกตามประเภท
 อาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 อาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.)
 อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
 อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
10.3) กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs)
 ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 ไม่ได้จดทะเบียน
10.4) แหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้
 สังกัดรัฐ
 สังกัดเอกชน

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวน
ชาย หญิง รวม

ชุดที่/รหัส อปท..........................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ (อปท.)
ผู้ให้ข้อมูล
 เทศบาล..................................
อาเภอ/เขต
 อบต.

จังหวัด

.

.
รวบรวมข้อมูลโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 สถานการณ์เด็ก (อายุแรกเกิด - 18 ปีบริบูรณ์)
รายการข้อมูล

1.1) เด็ก อายุแรกเกิด - 18 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล จาแนกตามเพศ
และช่วงอายุ
 เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุแรกเกิด – 5 ปี)
 เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 ปีขึ้นไป - 15 ปี)
 เด็กวัยเรียน (อายุ 16 ปีขึ้นไป - 18 ปีบริบูรณ์)
1.2) สถานะความเป็นอยู่ของเด็ก จาแนกตามเพศ
 อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลาบาก
 อยู่คนเดียวตามลาพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
 ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
 ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และจิตเวช
1.3) เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จาแนกตามเพศ
 มั่วสุมและทาความราคาญให้ชาวบ้าน
 ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ติดยาเสพติด
 ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)
 ติดการพนันต่างๆ
1.4) เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว /ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ
ที่มีการแจ้งเหตุ จาแนกตามเพศ
1.5) เด็กที่เป็นผู้กระทาความรุนแรงต่อผู้อื่น (เช่น ทาร้ายคนในครอบครัว เพื่อน ผู้อื่น)
ที่มีการแจ้งเหตุ จาแนกตามเพศ
1.6) เด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร
1.7) เด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงาน จาแนกตามเพศ
1.8) เด็กที่ต้องดารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จาแนกตามเพศ
1.9) การได้รับเบี้ยความพิการของเด็กพิการที่จดทะเบียน จาแนกตามเพศ
 ได้รับเบี้ยความพิการ
 ไม่ได้รับเบีย้ ความพิการ
1.10) เด็กพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่น ๆ) จาแนกตามเพศ
1.11) ศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็ก

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง

จานวน
ชาย หญิง

รวม

 สถานการณ์เยาวชน (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 25 ปีบริบูรณ์)
รายการข้อมูล

หน่วยนับ

2.1) เยาวชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 25 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล
จาแนกตามเพศ
2.2) สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน จาแนกตามเพศ
 อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลาบาก
 อยู่คนเดียวตามลาพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
 ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
 ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และจิตเวช
 เยาวชนที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลาพัง
2.3) เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จาแนกตามเพศ
 มั่วสุมและทาความราคาญให้ชาวบ้าน
 ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ติดยาเสพติด
 ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)
 ติดการพนันต่างๆ
2.4) เยาวชนที่ต้องดารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จาแนกตามเพศ
2.5) เยาวชนที่ถูกบังคับใช้แรงงาน จาแนกตามเพศ
2.6) การได้รับเบี้ยความพิการของเยาวชนพิการที่จดทะเบียน จาแนกตามเพศ
 ได้รับเบี้ยความพิการ
 ไม่ได้รับเบีย้ ความพิการ
2.7) เยาวชนพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่น ๆ) จาแนกตามเพศ
2.8) ศูนย์การเรียนรู้สาหรับเยาวชน

คน

จานวน
ชาย หญิง

รวม

จานวน
ชาย หญิง

รวม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง

 สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป - 60 ปีบริบูรณ์)
รายการข้อมูล

หน่วยนับ

3.1) วัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป - 60 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล
จาแนกตามเพศ
3.2) สถานะความเป็นอยู่ของวัยแรงงาน จาแนกตามเพศ
 อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลาบาก
 อยู่คนเดียวตามลาพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
 ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
3.3) วัยแรงงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จาแนกตามเพศ
 มั่วสุมและทาความราคาญให้ชาวบ้าน
 ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ติดยาเสพติด
 ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)
 ติดการพนันต่างๆ

คน

3.4) วัยแรงงานที่ต้องดารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จาแนกเพศ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รายการข้อมูล
3.5) การได้รับเบี้ยความพิการของวัยแรงงานพิการที่จดทะเบียน จาแนกตามเพศ
 ได้รับเบี้ยความพิการ
 ไม่ได้รับเบีย้ ความพิการ
3.6) วัยแรงงานพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) จาแนกตามเพศ
3.7) ศูนย์การเรียนรู้สาหรับวัยแรงงาน

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง

รวม

จานวน
หญิง

รวม

คน
คน
คน
แห่ง

 สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
รายการข้อมูล

4.1) ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล จาแนกตาม
เพศ และช่วงอายุ
 อายุ 60 ปีขึ้นไป - 70 ปีบริบูรณ์
 อายุ 70 ปีขึ้นไป - 80 ปีบริบูรณ์
 อายุ 80 ปีขึ้นไป - 90 ปีบริบูรณ์
 อายุ 90 ปีขึ้นไป - 100 ปีบริบูรณ์
 อายุ 100 ปีขึ้นไป
4.2) สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ จาแนกเพศ
 อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลาบาก
 อยู่คนเดียวตามลาพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
 ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
 ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และจิตเวช
 ผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูหลาน ตามลาพัง
4.3) ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จาแนกตามเพศ
 มั่วสุมและทาความราคาญให้ชาวบ้าน
 ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ติดยาเสพติด
 ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)
 ติดการพนันต่างๆ
4.4) การได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ จาแนกตามเพศ
 ได้รับเบี้ยยังชีพ
 ไม่ได้รบั เบี้ยยังชีพ
4.5) ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน จาแนกตามเพศ
4.6) ผู้สูงอายุที่ต้องดารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จาแนกตามเพศ
4.7) การได้รับเบี้ยความพิการของผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน จาแนกตามเพศ
 ได้รับเบี้ยความพิการ
 ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ
4.8) ผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) จาแนกตามเพศ
4.9) ศูนย์การเรียนรู้สาหรับผู้สงู อายุ

หน่วยนับ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง

ชาย

 สถานการณ์ครอบครัว
รายการข้อมูล

5.1) ครอบครัว ที่มีอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล
5.2) ครอบครัว จาแนกตามประเภท
 ครอบครัวเดี่ยว
 ครอบครัวขยาย
5.3) รูปแบบ หรือองค์ประกอบของครอบครัว
 ครอบครัวที่อยู่ลาพังคนเดียว
 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังกับคู่สมรส
 ครอบครัวแหว่งกลาง (หรือครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก)
 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 ครอบครัวเพศเดียวกัน
5.4) ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 มั่วสุมและทาความราคาญให้ชาวบ้าน
 ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ติดยาเสพติด
 ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)
 ติดการพนันต่างๆ
5.5) ครอบครัวที่ต้องดารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
5.6) ครอบครัวที่มีการกระทาความรุนแรงต่อกัน (ความรุนแรงด้านร่างกาย จิตใจ และเพศ)

หน่วยนับ

จานวน
ชาย หญิง

รวม

จานวน
ชาย หญิง

รวม

ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
คน
ครอบครัว
ครอบครัว

 สถานการณ์ชุมชน
รายการข้อมูล

6.1) ชุมชน ที่มีอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล
6.2) กลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน
6.3) พื้นที่สร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย ฯลฯ
6.4) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ฯลฯ
6.5) สถานประกอบการในชุมชน เช่น ร้านคาราโอเกะ สถานเริงรมย์ สนุ๊กเกอร์ ร้านเกมส์
6.6) ร้านขายเหล้า/ บุหรี่ที่อยู่ในชุมชน
6.7) ชุมชนที่มีปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

หน่วยนับ
แห่ง

แห่ง
แห่ง
กิจกรรม
แห่ง
ร้าน
ชุมชน

 ความต้องการของ นายก(เทศบาล/อบต.) ต่อการพัฒนาสังคมหรือแก้ไขปัญหาสังคม
(ให้กรอกรายละเอียดความต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา
สังคมและพัฒนาสังคม โดยจัดลาดับ ไม่เกิน 2 ลาดับตามความสาคัญ โดยอาจพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านการสารวจ/การ
ประชาคม หรือข้อมูลปัญหาต่างๆ จากแบบสารวจฉบับนี้)
ลาดับที่ 1
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
ลาดับที่ 2
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
ลาดับที่ 3
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานพัฒนาสังคมแก่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ข้อเสนอแนะเชิงแก้ไข
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

