แบบสอบถามขอมูล จปฐ. (ฉบับยอ) ป 2560 – 2564 ปที่จัดเก็บ  ป 2561
(มีวัตถุประสงคเพื่อชวยผูจัดเก็บขอมูลไดสมั ภาษณไวกอน แลวบันทึกลงแบบสอบถามในกรณีทแี่ บบสอบถามไมเพียงพอ)
ชื่อหัวหนาครัวเรือน....................................... นามสกุล....................................... เลขบัตร ปชช. ----
 มีบานเลขที่ เลขที่..............รหัสประจําบาน --
 ไมมีบานเลขที่ อยูใกลเคียงเลขที่.....................
บาน/ชุมชน................................... หมูที่/ชุมชนที่............ ถนน.............................. ตําบล ............................. อําเภอ............................... จังหวัดยโสธร
เขตการปกครองสวนทองถิ่น (ระบุ เทศบาล/อบต.).........................................................................................
ที่พักอาศัยตั้งอยูบน  ที่ดินของตนเอง จํานวน...............ไร...............ตรว. ประเภทเอกสารสิทธิ์........................................................................................
 เชา จํานวน...............ไร.............ตรว.  ที่สาธารณะ จํานวน..............ไร.............ตรว.  อื่นๆ จํานวน.............ไร...........ตรว.
ที่ดินประกอบอาชีพ  ที่ดินของตนเอง จํานวน...............ไร...............ตรว. ประเภทเอกสารสิทธิ์........................................................................................
 เชา จํานวน...............ไร.............ตรว.  ที่สาธารณะ จํานวน..............ไร.............ตรว.  อื่นๆ จํานวน.............ไร...........ตรว.
(ไมนับรวมที่ดินใหเชาหรือที่ดินสําหรับการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ)

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สถานะทาง ชวยเหลือ

อายุ (ป) อาชีพหลัก/

เกี่ยวของ
รางกาย
ตนเอง
กําลัง การศึกษา ศาสนา กับหัวหนา
เพศ
ครัวเรือน ปกติ พิการ ผูปวย ได ไมได
ป เดือน การศึกษา
เรื้อรัง

หัวหนา คร.

ที่
ตัวชี้วัด/คําถาม/คําตอบ
1 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 1.1 ครัวเรือนนี้มีเด็กที่อายุไมเกิน 1 ป  มี........คน  ไมมี (ขามไปขอ 3)
1.2 เด็กดังกลาวมีน้ําหนักแรกเกิดไมนอยกวา 2,500 กรัม  ทุกคน  นอยกวา..........คน
2 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
2.1 ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน  มี........คน  ไมมี (ขามไปขอ 2.3)
2.2 ไดกินนมแมอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสํารวจ  ทุกคน  ไมไดกิน.........คน
2.3 มีเด็กอายุตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป  มี........คน  ไมมี (ขามไปขอ 3)
2.4 เด็กอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ไดกินนมแมอยางเดียวเปนระยะเวลา 6 เดือนแรกติดตอกัน ทุกคน  ทุกคน  ไมไดกิน..........คน
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 3.1 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป  มี .......คน  ไมมี (ขามไปขอ 4)
3.2 ไดรับวัคซีนปองกันโรค ครบตามตารางสรางเสริมภูมคิ ุมกันโรค  ทุกคน (ขามไปขอ 4)  ไมไดรับ...........คน
3.3 ใหระบุวัคซีน ............................................................................................................................................................
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1) ถากินอาหารบรรจุสาํ เร็จ ตองมีเครือ่ งหมาย อย.  ใช  ไมใช 2) ถากินเนื้อสัตว
ตองทําใหสุกดวยความรอน  ใช  ไมใช 3) ถากินผักตองเปนผักปลอดสารพิษ  ใช  ไมใช 4) กอนกินอาหารตองลางมือทุกครั้งและใช
ชอนกลาง  ใช  ไมใช
5 ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 1) ใชยาสามัญประจําบาน  ใช  ไมใช 2) ไมกินยาชุดที่ซื้อจาก
รานขายของชํา  ใช  ไมใช 3) ไมกินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไมไดปรุงขึ้นเฉพาะสําหรับตน  ใช  ไมใช 4) ไมกินผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่อวดอางสรรพคุณเกินจริง  ใช  ไมใช
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร แผ่นที 1

6 คนอายุ 35 ป ขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
6.1 จํานวนคนในครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ประกันสุขภาพเอกชน ………………. คน
2. สิทธิขาราชการ ………………. คน
3. สิทธิประกันสังคม ………………. คน
4. สิทธิหลักประกันสุขภาพ ………………. คน
5. อื่นๆ .................................... คน
6.2 ในรอบปที่ผานมา จํานวนคนในครัวเรือนที่ใชบริการสถานพยาบาล ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. สถานีอนามัย/รพสต. ………………. คน
2. โรงพยาบาลของรัฐบาล ………………. คน
3. โรงพยาบาลเอกชน ………………. คน
4. คลินิก ………………. คน
5. อื่นๆ .................................... คน
ที่
ตัวชี้วัด/คําถาม/คําตอบ
6.3 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป  มี จํานวน..................คน  ไมมี (ขามไปขอ 7 )
6.4 ในรอบปที่ผานมา คนอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปทุกคน (ขามไปขอ 7)  ไมไดรับการตรวจ ...................คน
6.5 คนที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ตามขอ 6.4 ไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทุกคนหรือไม
 ไดรับการตรวจทุกคน  ไมไดรบั การตรวจ ...................คน
7 คนอายุ 6 ปขึ้นไป .......คน ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที หรือไดออกแรง/ออกกําลัง ติดตอกันอยางนอย 10 นาที ขึ้นไป
รวมกันทั้งวันๆ ละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน
 ไดออกกําลังกายหรือไดออกแรก/ออกกําลังทุกคน ไดออกกําลังกาย ...............คน ไดออกแรง/ออกกําลัง ................คน
 ไมไดออกกําลังกายหรือไมไดออกแรก/ไมไดออกกําลัง ..............คน
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
1) ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย หรือไม  มี  ไมมี
2) ครัวเรือนมีบานที่มสี ภาพคงทนถาวร หรือไม  มี  ไมมี
9 ครัวเรือนมีนา้ํ สะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน หรือไม  เพียงพอ  ไมเพียงพอ
10 ครัวเรือนนี้มีนา้ํ ใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน (ประมาณ 2 ปบ) หรือไม  เพียงพอ  ไมเพียงพอ
11 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
1) สภาพในบานสะอาด หองนอนมีลมพัดผานสะดวก มีการจัดเก็บเปนระเบียบ ไมรกรุงรัง  มี  ไมมี
2) มีที่ประกอบอาหารเปนระเบียบ มีตูกับขาวหรือฝาชี มีอุปกรณลางมือที่ใชงานไดดี และมีการกําจัดไขมันกอนลาง  มี  ไมมี
3) มีที่เก็บน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปด  มี  ไมมี
4) มีการกําจัดสัตว แมลงที่เปนพาหะนําโรค ไดแก ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ  มี  ไมมี
5) มีการจัดการขยะ 1) มีอุปกรณ อาทิ ไมกวาด ถึงขยะ ถุงใสขยะ  มี  ไมมี 2) มีการคัดแยกขยะออกเปน 4 ประเภท  มี  ไมมี
3) มีการกําจัดขยะ เชน สงให อปท.กําจัด หรือการฝงหลุม  มี  ไมมี
6) มีรองระบายน้ําอยูในสภาพดี ไมมแี หลงน้ําขังในบาน และไมมีการปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะ  มี  ไมมี
7) มีสวมใชที่มีสภาพแข็งแรงใชงานไดสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีการแตกราวที่หัวสวม พื้นที่ถังสวม และมีฝาปด และมี่อุปกรณทาํ ความ
สะอาด  มี  ไมมี
8) มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เปนอันตรายออกจากเครื่องใชอื่นๆ โดยจัดใหเปนระเบียบและวางใหพนมือเด็ก  มี  ไมมี
12 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
1) มีเสียงดัง  ไมถูกรบกวน  ถูกรบกวน 2) มีความสั่นสะเทือน  ไมถูกรบกวน  ถูกรบกวน
3) มีฝุนละออง  ไมถูกรบกวน  ถูกรบกวน 4) มีกลิ่นเหม็นที่รูสึกไมสบาย  ไมถูกรบกวน  ถูกรบกวน
5) มีน้ําเสีย  ไมถูกรบกวน  ถูกรบกวน 6) มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระปองสเปรย ฯลฯ)  ไมถูกรบกวน  ถูกรบกวน
7) หากมีปญหาตามขอใดขอหนึ่งใน 6 ขอยอยขางตน ครัวเรือนตั้งอยูใกลแหลงใด  แหลงอุตสาหกรรม  แหลงเกษตรกรรม  อืนๆ......................
13 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี
13.1 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี หรือไม
1) มีการปองกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ  มี  ไมมี 2) มีการปองกันอุบัติเหตุเมื่อใชเครื่องใชไฟฟา  มี  ไมมี
3) มีการปองกันอันตรายหรืออุบตั เิ หตุจากการประกอบอาชีพ  มี  ไมมี
4) มีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ  มี  ไมมี
13.2 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม  ไมประสบภัย (ขามไปขอ 13.3)  ประสบภัย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร แผ่นที 2

14

15

16

ที่

17

18

19

20

13.2.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ดานใดบาง ระบุไดมากกวา 1 ดาน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย
 ดินโคลนถลม  แผนดินไหว  อื่นๆ....................................
13.3 ในรอบปที่ผานมา มีคนในครัวเรือนที่ไดรับความเจ็บปวยจากการทํางาน จนเปนเหตุใหตองหยุดงาน หรือไม  ไมมี  มี..........คน
ครัวเรือนนีม่ คี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน 1) มีคนถูกฆาตาย หรือไม  มี  ไมมี 2) มีคนถูกทํารายรางกาย กระทําอนาจาร ขมขืน
กระทําชําเรา หรือไม  มี  ไมมี 3) มีคนถูกประทุษรายตอทรัพย (ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย หลอกลวงใหเสียทรัพย ) หรือไม  ไม
มี  มี (มูลคาทรัพยสินทีเ่ สียไป.....................บาท) 4) ถูกบุกรุกที่อยูอาศัย หรือไม  ไมถูกบุกรุก  ถูกบุกรุก
5) มีอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วกับชีวิตและทรัพยสิน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง หรือไม  มี  ไมมี
เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
15.1 ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 3-5 ป  มี.........คน  ไมมี (ขามไปขอ 16)
15.2 เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ หรือไดเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมของเด็กกอนวัยเรียน ทุกคนหรือไม  ไดรับบริการทุกคน  ไมไดรับบริการ..............คน
เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
16.1 มีเด็กอายุ 6-14 ป  มี...........คน  ไมมี (ขามไปขอ 17)
16.2 เด็กอายุ 6-14 ป ไดเขาเรียน ชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ป) ทุกคน หรือไม  ไดเรียนทุกคน  ไมไดเรียน............คน
ตัวชี้วัด/คําถาม/คําตอบ
16.3 เด็กที่ไดเรียน ชั้น ป.1-ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม  มี  ไมมี (ขามไปขอ 16.5)
16.4 เด็กที่ออกกลางคันไปทําอะไร
 เรียนตอ กศน./การศึกษาผูใหญ...........คน  ศึกษาเองที่บาน (โฮมสคูล)...........คน
 เรียนตอตางประเทศ...........คน  ไมไดเรียนตอแตทํางาน...........คน
 ไมไดเรียนตอและไมไดทํางาน...........คน
16.5 เด็กอายุ 6-14 ป มีความสนใจในการหาความรูจากสื่อตางๆ เชน การอานหนังสือ การดูขาวสาร สารคดี การใชอินเตอรเน็ตเพื่อหาความรู เปนตน
โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอสัปดาห...............ชั่วโมง/สัปดาห
เด็กจบ ชั้น ม.3 ไดเรียนตอ ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
17.1 มีเด็กจบการศึกษาชั้น ม.3  มี...........คน  ไมมี (ขามไปขอ 17.5)
17.2 เด็กจบ ชั้น ม.3 ไดเขาเรียน ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา ทุกคน หรือไม  ไดเรียนทุกคน  ไมไดเรียน............คน
17.3 เด็กที่ไดเรียนตอ ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา มีการออกกลางคัน หรือไม  มี  ไมมี (ขามไปขอ 17.5)
17.4 เด็กที่ออกกลางคันไปทําอะไร
 เรียนตอ กศน./การศึกษาผูใหญ...........คน  ศึกษาเองที่บาน (โฮมสคูล)...........คน
 เรียนตอตางประเทศ...........คน  ไมไดเรียนตอแตทํางาน...........คน
 ไมไดเรียนตอและไมไดทํางาน...........คน
17.5 เด็กอายุ 15-18 ป มีความสนใจในการหาความรูจากสื่อตางๆ เชน การอานหนังสือ การดูขาวสาร สารคดี การใชอินเตอรเน็ตเพื่อหาความรู เปน
ตน โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอสัปดาห...............ชั่วโมง/สัปดาห
คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ
18.1 มีเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ไมไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทาและทีย่ ังไมไดทํางาน หรือไม  มี...........คน  ไมมี (ขามไปขอ 19)
18.2 คนในครัวเรือน ตามขอ 18.1 ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ทุกคนหรือไม  ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ (ขามไปขอ 19)
 ไมไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ.............คน
18.3 คนในครัวเรือนที่ไมไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ตามขอ 18.2  ผูที่จบ ม.3 ในรอบปที่ผานมา...........คน  ผูที่จบ ม.3 ในปอื่นๆ...........คน
18.4 คนที่ไมไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ตามขอ 18.2 มีความตองการฝกอบรมดานอาชีพ.................คน
คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
19.1 คนอายุ 15 – 59 ป  มี...........คน  ไมมี (ขามไปขอ 20)
19.2 คนอายุ 15 – 59 ป สามารถ อาน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได ทุกคน หรือไม  ไดทุกคน  ไมได..........คน
19.3 คนอายุ 15 – 59 ป สามารถ อาน เขียน ภาษาอังกฤษได ทุกคน หรือไม  ไดทุกคน  ไมได...........คน
คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได
20.1 คนอายุ 15 – 59 ป  มี...........คน  ไมมี (ขามไปขอ 21)
20.2 คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได ทุกคน หรือไม  ทุกคน (ไมมีขามไปขอ 21)  ไมมีอาชีพและไมมรี ายได...........คน
 ไมมีอาชีพแตมีรายได...........คน
20.3 คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายไดตามขอ 20.2 มีความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพ ...............คน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร แผ่นที 3

21 คนอายุ 60 ป ขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได
21.1 คนอายุ 60 ป ขึ้นไป หรือไม  มี...........คน  ไมมี (ขามไปขอ 22)
21.2 คนอายุ 60 ป ขึ้นไป มีอาชีพและรายได ทุกคน หรือไม  ทุกคน (ขามไปขอ 22)  ไมมีอาชีพและไมมีรายได.........คน
 ไมมีอาชีพแตมีรายได..........คน
21.3 คนอายุ 60 ป ขึ้นไป ที่ไมมอี าชีพและรายได มีความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพ ...............คน
22 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
22.1 รายไดของครัวเรือน
22.2 รายจายของครัวเรือน
1) รายไดจากอาชีพหลัก
2) รายไดจากอาชีพรอง/อาชีพเสริม
3) รายไดอื่นๆ ของทุกคนในครัวเรือน
4) รายไดจากการทํา/การปลูก การเลีย้ งสัตวและ
การหาไวกินเอง
5) รวมรายไดทั้งหมดของครัวเรือน
(ขอ 1)+2)+3)+4))
รายไดเฉลี่ย = รายไดทั้งหมดของครัวเรือน
จํานวนคนทั้งหมดของครัวเรือน

ปละ....................บ. 1) รายจายที่เปนตนทุนการผลิต
ปละ....................บ. 2) รายจายในการอุปโภคบริโภคทีจ่ ําเปน
ปละ....................บ. 3) รายจายในการอุปโภคบริโภคทีไ่ มจําเปน
4) รายจายในการชําระหนี้สิน
ปละ....................บ. 5) รวมรายจายทั้งหมดของครัวเรือน
(รายจายจากขอ 1)+2)+3)+4))
ปละ....................บ.
…………………..…..บ.
…………………..…..บ.

ปละ.....................บ.
ปละ.....................บ.
ปละ.....................บ.
ปละ.....................บ.
ปละ......................บ.

………………....บ./ป
ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยคนละ
ที่

23

24
25
26
27

ตัวชี้วัด/คําถาม/คําตอบ
22.3 การเขาถึงแหลงทุน
22.3.1 ครัวเรือนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดังตอไปนี้ หรือไม (ตอบเฉพาะที่กูเงินเทานั้น)
1) กลุมออมทรัพย  เขาถึง  เขาไมถึง
2) สหกรณ  เขาถึง  เขาไมถึง
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  เขาถึง  เขาไมถึง 4) ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/อิสราม/ SME เขาถึง เขาไมถึง
5) ธนาคารพาณิชยอื่นๆ  เขาถึง  เขาไมถึง
6) สินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  เขาถึง  เขาไมถึง
7) รานคา/พอคา/แมคา/นายทุน  เขาถึง  เขาไมถึง
8) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ  เขาถึง  เขาไมถึง
9) อื่นๆ ระบุ..............................................................................
22.3.2 ครัวเรือนไดรับเงินกูอยางเพียงพอ หรือไม  เพียงพอ  ไมเพียงพอ
22.4 หนี้สินของครัวเรือน 1) มีหนี้ผานสถาบันการเงิน  ไมมี  มี.......คน..............บาท 2) มีหนี้นอกระบบ  ไมมี  มี.......คน.............บาท
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
23.1 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้มีการเก็บออมเงินในรูปแบบใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เงินสด
 เงินฝากธนาคาร  เงินฝากสหกรณ  เงินฝากกลุมออมทรัพยฯ  เงินฝากกองทุนตางๆ  ทําประกันชีวิต
 ซื้อพันธบัตร  ซื้อทองคํา
 ซื้อบานหรือที่ดิน  อื่นๆ................................  ไมมีการออมเงิน (ขามไปขอ 24)
23.2 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้มีการเก็บออมเงิน ตามขอ 23.1 ปละ.........................บาท
คนในครัวเรือนนี้ ไมดื่มสุรา  ไมดื่มสุราทุกคน  ดื่มสุรา - ต่ํากวา 15 ป.............คน - 15-19 ป.............คน - 20 ปขึ้นไป.............คน
 หากผูดื่มสุราเปนผูที่หารายไดหลักใหกับครัวเรือน ดื่มสุราเฉลี่ยเดือนละ............ครั้ง
คนในครัวเรือนนี้ สูบบุหรี่ หรือไม (ยาสูบ ยาเสน หรือยามวน)  ไมสูบบุหรี่ทุกคน  สูบบุหรี่ ............ คน  ผูสูบบุหรี่เปนผูที่หารายไดหลัก
คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  ปฏิบัติครบทุกคน  ไมปฏิบตั ิ...........คน
ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
27.1 มีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปเต็มขึน้ ไป) หรือไม  ไมมี (ขามไปขอ 28)  มี...........คน
27.2 ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิต ความเปนอยู อาหารการกิน เสื้อผาเครื่องนุมหม ดูแลยามเจ็บไขไดปวย ดูแลสภาพจิตใจจากคนใน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร แผ่นที 4

28

29

30
31

ครัวเรือน/หมูบาน/ชุมชน รวมทั้งสวัสดิการชุมชน/เบีย้ ยังชีพจากภาครัฐ  ไดรับทุกคน  ไมไดรับ............คน
ผูพิการไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28.1 ครัวเรือนนี้มีผูพิการ หรือไม  มี...........คน ไมมี  ไมมี (ขามไปขอ 28)
28.2 ผูพิการมีบัตรประจําตัวคนพิการ หรือไม  มีทุกคน  ไมมี............คน
28.3 ผูพิการไดรบั การดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน/หมูบาน/ชุมชน สวัสดิการชุมชน/เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ  ไดรับทุกคน  ไมไดรับ.........คน
ผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการดูและจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (โรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ ตับแข็ง มะเร็ง เปนตน)
29.1 ครัวเรือนนี้มีผูปวยโรคเรื้อรัง หรือไม  ไมมี (ขามไปขอ 30)  มี...........คน
29.2 ผูปวยเรื้อรังไดรับการดูแลเอาใจใส จากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ไดรับทุกคน  ไมไดรับ........... คน
ในรอบปที่ผานมา คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือทองถิ่น  เขารวม  ไมไดเขารวม
ครอบครัวอบอุน 31.1 กรณีสมาชิก 2 คนขึ้นไป
1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูพรอมหนาและไดทํากิจกรรมรวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครัง้  มี  ไมมี
2) มีความเคารพนับถือกันและไมมีการทะเลาะเบาะแวงรุนแรง  มี  ไมมี
3) เมื่อมีปญหาจะปรึกษาหารือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มี  ไมมี
31.2 กรณีอยูคนเดียว
1) หากมีบิดามารดา ลูกหลาน และญาติพี่นอง เดินทางเยี่ยมเยือนระหวางกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง  ไปเยี่ยมเยือน  ไมไปเยี่ยมเยือน
2) หากไมมีบิดามารดา ลูกหลาน ญาติพี่นอง ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขก็ถือวาเปนครอบครัวอบอุน  มีความสุข  ไมมีความสุข

................................หัวหนาครัวเรือน/ผูใหขอมูล
(.........................................................)
วันที.่ ............../............................../...............
..............................................................

........................................................ผูจ ัดเก็บขอมูล
(.........................................................)
วันที่.............../............................../...............
..............................................................

.....................................ผูต รวจสอบ/ตรวจทานขอมูล
(.........................................................)
วันที.่ ............../............................../...............
..............................................................

ภาคผนวก : ระดับความสุขของคนในครัวเรือน
(ทําเครื่องหมาย  ในชองหมายเลข 0-10 เพียงเลขเดียว ตามระดับความสุข ที่ตรงกับความรูสึกของทาน)
ป
ระดับความสุข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2560 ระดับความสุขของคนในครัวเรือนนี้

9

10

* หมายเหตุ ควรใชแบบสอบถามขอมูล จปฐ. (ฉบับยอ) รวมกับแบบสอบถามขอมูล จปฐ. ป 2560-2564 (ฉบับสมบูรณ) เพื่อความถูกตองชัดเจนในแตละตัวชี้วัด
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