แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. (ฉบับย่อ) ปี 2560 – 2564 ปีที่จัดเก็บ  ปี พ.ศ. .....…..
(มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้จัดเก็บข้อมูลได้สมั ภาษณ์ไว้ก่อน แล้วบันทึกลงแบบสอบถามในกรณีทแี่ บบสอบถามไม่เพียงพอ)
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน....................................... นามสกุล....................................... เลขบัตร ปชช. ----
 มีบ้านเลขที่ เลขที่..............รหัสประจาบ้าน --
 ไม่มีบ้านเลขที่ อยู่ใกล้เคียงเลขที่.....................
บ้าน/ชุมชน................................... หมู่ที่/ชุมชนที่............ ถนน.............................. ตาบล ............................. อาเภอ................ จังหวัด................................
เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุ เทศบาล/อบต.).........................................................................................
ที่พักอาศัยตั้งอยู่บน  ที่ดินของตนเอง จานวน...............ไร่...............ตรว. ประเภทเอกสารสิทธิ์........................................................................................
 เช่า จานวน...............ไร่.............ตรว.  ที่สาธารณะ จานวน..............ไร่.............ตรว.  อื่นๆ จานวน.............ไร่...........ตรว.
ที่ดินประกอบอาชีพ  ที่ดินของตนเอง จานวน...............ไร่...............ตรว. ประเภทเอกสารสิทธิ์........................................................................................
 เช่า จานวน...............ไร่.............ตรว.  ที่สาธารณะ จานวน..............ไร่.............ตรว.  อื่นๆ จานวน.............ไร่...........ตรว.
(ไม่นับรวมที่ดินให้เช่าหรือที่ดินสาหรับการทากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ)

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สถานะทาง ช่วยเหลือ

อายุ (ปี) อาชีพหลัก/

เกี่ยวข้อง
ร่างกาย
ตนเอง
กาลัง การศึกษา ศาสนา กับหัวหน้า
เพศ
ผู
ป
้
ว
่
ย
ครัวเรือน ปกติ พิการ
ไม่ได้
ปี เดือน การศึกษา
เรื้อรัง ได้
หัวหน้า คร.

ที่
ตัวชี้วัด/คาถาม/คาตอบ
1 เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 1.1 ครัวเรือนนี้มีเด็กที่อายุไม่เกิน 1 ปี  มี........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
1.2 เด็กดังกล่าวมีน้าหนักแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม  ทุกคน  น้อยกว่า..........คน
2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
2.1 ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน  มี........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2.3)
2.2 ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสารวจ  ทุกคน  ไม่ได้กิน.........คน
2.3 มีเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี  มี........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
2.4 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน ทุกคน  ทุกคน  ไม่ได้กิน..........คน
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3.1 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี  มี .......คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
3.2 ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ครบตามตารางสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค  ทุกคน (ข้ามไปข้อ 4)  ไม่ได้รับ...........คน
3.3 ให้ระบุวัคซีน ............................................................................................................................................................
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1) ถ้ากินอาหารบรรจุสาเร็จ ต้องมีเครือ่ งหมาย อย.  ใช่  ไม่ใช่ 2) ถ้ากินเนื้อสัตว์
ต้องทาให้สุกด้วยความร้อน  ใช่  ไม่ใช่ 3) ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษ  ใช่  ไม่ใช่ 4) ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้
ช้อนกลาง  ใช่  ไม่ใช่
5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 1) ใช้ยาสามัญประจาบ้าน  ใช่  ไม่ใช่ 2) ไม่กินยาชุดที่ซื้อจาก
ร้านขายของชา  ใช่  ไม่ใช่ 3) ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรุงขึ้นเฉพาะสาหรับตน  ใช่  ไม่ใช่ 4) ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง  ใช่  ไม่ใช่
6 คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
6.1 จานวนคนในครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ประกันสุขภาพเอกชน ………………. คน
2. สิทธิข้าราชการ ………………. คน
3. สิทธิประกันสังคม ………………. คน
4. สิทธิหลักประกันสุขภาพ ………………. คน
5. อื่นๆ .................................... คน
มากกว่า 1 ข้อ)
1. สถานีอนามัย/รพสต. ………………. คน
2. โรงพยาบาลของรัฐบาล ………………. คน
3. โรงพยาบาลเอกชน ………………. คน
4. คลินิก ………………. คน
5. อื่นๆ .................................... คน
แผนที่ 1
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ตัวชี้วัด/คาถาม/คาตอบ
6.3 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป  มี จานวน..................คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 7 )
6.4 ในรอบปีที่ผ่านมา คนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน (ข้ามไปข้อ 7)  ไม่ได้รับการตรวจ ...................คน
6.5 คนที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ตามข้อ 6.4 ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทุกคนหรือไม่
 ได้รับการตรวจทุกคน  ไม่ได้รบั การตรวจ ...................คน
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป .......คน ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที หรือได้ออกแรง/ออกกาลัง ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที ขึ้นไป
รวมกันทั้งวันๆ ละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
 ได้ออกกาลังกายหรือได้ออกแรก/ออกกาลังทุกคน ได้ออกกาลังกาย ...............คน ได้ออกแรง/ออกกาลัง ................คน
 ไม่ได้ออกกาลังกายหรือไม่ได้ออกแรก/ไม่ได้ออกกาลัง ..............คน
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร
1) ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หรือไม่  มี  ไม่มี
2) ครัวเรือนมีบ้านที่มสี ภาพคงทนถาวร หรือไม่  มี  ไม่มี
ครัวเรือนมีนาสะอาดส
้
าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน หรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
ครัวเรือนนี้มีนาใช้
้ เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปิ๊บ) หรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
1) สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนมีลมพัดผ่านสะดวก มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรุ่งรัง  มี  ไม่มี
2) มีที่ประกอบอาหารเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี และมีการกาจัดไขมันก่อนล้าง  มี  ไม่มี
3) มีที่เก็บน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด  มี  ไม่มี
4) มีการกาจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะนาโรค ได้แก่ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ  มี  ไม่มี
5) มีการจัดการขยะ 1) มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถึงขยะ ถุงใส่ขยะ  มี  ไม่มี 2) มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท  มี  ไม่มี
3) มีการกาจัดขยะ เช่น ส่งให้ อปท.กาจัด หรือการฝังหลุม  มี  ไม่มี
6) มีร่องระบายน้าอยู่ในสภาพดี ไม่มแี หล่งน้าขังในบ้าน และไม่มีการปล่อยน้าเสียลงแหล่งน้าสาธารณะ  มี  ไม่มี
7) มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีการแตกร้าวที่หัวส้วม พื้นที่ถังส้วม และมีฝาปิด และมี่อุปกรณ์ทาความ
สะอาด  มี  ไม่มี
8) มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่นๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบและวางให้พ้นมือเด็ก  มี  ไม่มี
ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
1) มีเสียงดัง  ไม่ถูกรบกวน  ถูกรบกวน
2) มีความสั่นสะเทือน  ไม่ถูกรบกวน  ถูกรบกวน
3) มีฝุ่นละออง  ไม่ถูกรบกวน  ถูกรบกวน 4) มีกลิ่นเหม็นที่รู้สึกไม่สบาย  ไม่ถูกรบกวน  ถูกรบกวน
5) มีน้าเสีย  ไม่ถูกรบกวน  ถูกรบกวน
6) มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ)  ไม่ถูกรบกวน  ถูกรบกวน
7) หากมีปัญหาตามข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อย่อยข้างต้น ครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้แหล่งใด  แหล่งอุตสาหกรรม  แหล่งเกษตรกรรม  อื่นๆ......................
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
13.1 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี หรือไม่
1) มีการป้องกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ  มี  ไม่มี 2) มีการป้องกันอุบัติเหตุเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  มี  ไม่มี
3) มีการป้องกันอันตรายหรืออุบตั เิ หตุจากการประกอบอาชีพ  มี  ไม่มี
4) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ  มี  ไม่มี
13.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม่  ไม่ประสบภัย (ข้ามไปข้อ 13.3)  ประสบภัย
13.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ด้านใดบ้าง ระบุได้มากกว่า 1 ด้าน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย
 ดินโคลนถล่ม  แผ่นดินไหว  อื่นๆ....................................
13.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีคนในครัวเรือนที่ได้รับความเจ็บป่วยจากการทางาน จนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน หรือไม่  ไม่มี  มี..........คน
ครัวเรือนนีม่ คี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 1) มีคนถูกฆ่าตาย หรือไม่  มี  ไม่มี 2) มีคนถูกทาร้ายร่างกาย กระทาอนาจาร ข่มขืน
กระทาชาเรา หรือไม่  มี  ไม่มี 3) มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสียทรัพย์ ) หรือไม่  ไม่
มี  มี (มูลค่าทรัพย์สินทีเ่ สียไป.....................บาท) 4) ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือไม่  ไม่ถูกบุกรุก  ถูกบุกรุก
5) มีอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วกับชีวิตและทรัพย์สิน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือไม่  มี  ไม่มี
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
15.1 ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 3-5 ปี  มี.........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 16)
15.2 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคนหรือไม่  ได้รับบริการทุกคน  ไม่ได้รับบริการ..............คน
เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
16.1 มีเด็กอายุ 6-14 ปี  มี...........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17)
16.2 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน หรือไม่  ได้เรียนทุกคน  เรียน............คน
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ตัวชี้วัด/คาถาม/คาตอบ
16.3 เด็กที่ได้เรียน ชั้น ป.1-ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม่  มี  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 16.5)
16.4 เด็กที่ออกกลางคันไปทาอะไร
 เรียนต่อ กศน./การศึกษาผู้ใหญ่...........คน  ศึกษาเองที่บ้าน (โฮมสคูล)...........คน
 เรียนต่อต่างประเทศ...........คน  ไม่ได้เรียนต่อแต่ทางาน...........คน
 ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้ทางาน...........คน
16.5 เด็กอายุ 6-14 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร สารคดี การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์...............ชั่วโมง/สัปดาห์
เด็กจบ ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
17.1 มีเด็กจบการศึกษาชั้น ม.3  มี...........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17.5)
17.2 เด็กจบ ชั้น ม.3 ได้เข้าเรียน ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ทุกคน หรือไม่  ได้เรียนทุกคน  ไม่ได้เรียน............คน
17.3 เด็กที่ได้เรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า มีการออกกลางคัน หรือไม่  มี  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 17.5)
17.4 เด็กที่ออกกลางคันไปทาอะไร
 เรียนต่อ กศน./การศึกษาผู้ใหญ่...........คน  ศึกษาเองที่บ้าน (โฮมสคูล)...........คน
 เรียนต่อต่างประเทศ...........คน  ไม่ได้เรียนต่อแต่ทางาน...........คน
 ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้ทางาน...........คน
17.5 เด็กอายุ 15-18 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร สารคดี การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็น
ต้น โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์...............ชั่วโมง/สัปดาห์
คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
18.1 มีเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่าและทีย่ ังไม่ได้ทางาน หรือไม่  มี...........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 19)
18.2 คนในครัวเรือน ตามข้อ 18.1 ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ทุกคนหรือไม่  ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ (ข้ามไปข้อ 19)
 ไม่ได้รับการฝึกอบรมดานอาชีพ.............คน
18.3 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามข้อ 18.2  ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปีที่ผ่านมา...........คน  ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่นๆ...........คน
18.4 คนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามข้อ 18.2 มีความต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพ.................คน
คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
19.1 คนอายุ 15 – 59 ปี  มี...........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 20)
19.2 คนอายุ 15 – 59 ปี สามารถ อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ทุกคน หรือไม่  ได้ทุกคน  ไม่ได้..........คน
19.3 คนอายุ 15 – 59 ปี สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ทุกคน หรือไม่  ได้ทุกคน  ไม่ได้...........คน
คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
20.1 คนอายุ 15 – 59 ปี  มี...........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 21)
20.2 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ ทุกคน หรือไม่  ทุกคน (ไม่มีข้ามไปข้อ 21)  ไม่มีอาชีพและไม่มรี ายได้...........คน
 ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้...........คน
20.3 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ตามข้อ 20.2 มีความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพ ...............คน
คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้
21.1 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือไม่  มี...........คน  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 22)
21.2 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ทุกคน หรือไม่  ทุกคน (ข้ามไปข้อ 22)  ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้.........คน
 ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้..........คน
21.3 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มอี าชีพและรายได้ มีความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพ ...............คน
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
22.1 รายได้ของครัวเรือน
22.2 รายจ่ายของครัวเรือน
1) รายได้จากอาชีพหลัก
2) รายได้จากอาชีพรอง/อาชีพเสริม
3) รายได้อื่นๆ ของทุกคนในครัวเรือน
4) รายได้จากการทา/การปลูก การเลีย้ งสัตว์และ
การหาไว้กินเอง
5) รวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน
(ข้อ 1)+2)+3)+4))

ปีละ....................บ. 1) รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต
ปีละ....................บ. 2) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็น
ปีละ....................บ. 3) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคทีไ่ ม่จาเป็น
4) รายจ่ายในการชาระหนี้สิน
ปีละ....................บ. 5) รวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน
(รายจ่ายจากข้อ 1)+2)+3)+4))
ปีละ....................บ.

รายได้เฉลี่ย = รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน
จานวนคนทั้งหมดของครัวเรือน

…………………..…..บ.
…………………..…..บ.

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยคนละ

………………....บ./ปี

ปีละ.....................บ.
ปีละ.....................บ.
ปีละ.....................บ.
ปีละ.....................บ.
ปีละ......................บ.

แผนที่

3

ที่

23

24
25
26
27

28

29
30
31

ตัวชี้วัด/คาถาม/คาตอบ
22.3 การเข้าถึงแหล่งทุน
22.3.1 ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้ หรือไม่ (ตอบเฉพาะที่กู้เงินเท่านั้น)
1) กลุ่มออมทรัพย์  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง
2) สหกรณ์  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง 4) ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/อิสราม/ SME เข้าถึง เข้าไม่ถึง
5) ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง
6) สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง
7) ร้านค้า/พ่อค้า/แม่ค้า/นายทุน  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง
8) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ  เข้าถึง  เข้าไม่ถึง
9) อื่นๆ ระบุ..............................................................................
22.3.2 ครัวเรือนได้รับเงินกู้อย่างเพียงพอ หรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
22.4 หนี้สินของครัวเรือน 1) มีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน  ไม่มี  มี.......คน..............บาท 2) มีหนี้นอกระบบ  ไม่มี  มี.......คน.............บาท
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
23.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้มีการเก็บออมเงินในรูปแบบใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินสด
 เงินฝากธนาคาร  เงินฝากสหกรณ์  เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์ฯ  เงินฝากกองทุนต่างๆ  ทาประกันชีวิต
 ซื้อพันธบัตร  ซื้อทองคา
 ซื้อบ้านหรือที่ดิน  อื่นๆ................................  ไม่มีการออมเงิน (ข้ามไปข้อ 24)
23.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้มีการเก็บออมเงิน ตามข้อ 23.1 ปีละ.........................บาท
คนในครัวเรือนนี้ ไม่ดื่มสุรา  ไม่ดื่มสุราทุกคน  ดื่มสุรา - ต่ากว่า 15 ปี.............คน - 15-19 ปี.............คน - 20 ปีขึ้นไป.............คน
 หากผู้ดื่มสุราเป็นผู้ที่หารายได้หลักให้กับครัวเรือน ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ............ครั้ง
คนในครัวเรือนนี้ สูบบุหรี่ หรือไม่ (ยาสูบ ยาเส้น หรือยามวน)  ไม่สูบบุหรี่ทุกคน  สูบบุหรี่ ............ คน  ผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ที่หารายได้หลัก
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ปฏิบัติครบทุกคน  ไม่ปฏิบตั ิ...........คน
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
27.1 มีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีเต็มขึน้ ไป) หรือไม่  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 28)  มี...........คน
27.2 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย ดูแลสภาพจิตใจจากคนใน
ครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสวัสดิการชุมชน/เบีย้ ยังชีพจากภาครัฐ  ได้รับทุกคน  ไม่ได้รับ............คน
ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28.1 ครัวเรือนนี้มีผู้พิการ หรือไม่  มี...........คน ไม่มี  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 28)
28.2 ผู้พิการมีบัตรประจาตัวคนพิการ หรือไม่  มีทุกคน  ไม่มี............คน
28.3 ผู้พิการได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน สวัสดิการชุมชน/เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ  ได้รับทุกคน  ไม่ได้รับ.........คน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูและจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ ตับแข็ง มะเร็ง เป็นต้น)
29.1 ครัวเรือนนี้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือไม่  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 30)  มี...........คน
29.2 ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ได้รับทุกคน  ไม่ได้รับ........... คน
ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือท้องถิ่น  เข้าร่วม  ไม่ได้เข้าร่วม
ครอบครัวอบอุ่น 31.1 กรณีสมาชิก 2 คนขึ้นไป
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมหน้าและได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้  มี  ไม่มี
2) มีความเคารพนับถือกันและไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง  มี  ไม่มี
3) เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มี  ไม่มี
31.2 กรณีอยู่คนเดียว
1) หากมีบิดามารดา ลูกหลาน และญาติพี่น้อง เดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ไปเยี่ยมเยือน  ไม่ไปเยี่ยมเยือน
2) หากไม่มีบิดามารดา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น  มีความสุข  ไม่มีความสุข

................................หัวหน้าครัวเรือน/ผู้ให้ข้อมูล
(.........................................................)
วันที่.............../............................../...............
..............................................................

........................................................ผู้จัดเก็บข้อมูล
(.........................................................)
วันที่.............../............................../...............
..............................................................

.....................................ผู้ตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล
(.........................................................)
วันที.่ ............../............................../...............
..............................................................

ภาคผนวก : ระดับความสุขของคนในครัวเรือน
(ทาเครื่องหมาย  ในช่องหมายเลข 0-10 เพียงเลขเดียว ตามระดับความสุข ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน)
ระดับความสุข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ปี
25..... ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้

9

10

* หมายเหตุ ควรใช้แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564 (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อความถูกต้องชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด

แผนที่

4

