
แบบฟอร์ม COVID – 1 ส ำหรับผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 

 

รำยงำนผล 
งำนด้ำนข้อมูลกำรศึกษำบริบทชุมชน 

 
ชื่อ – สกุล : เจ้าหน้าท่ี คนท่ี 1 ............................................................................................................................................... 
ชื่อ – สกุล : เจ้าหน้าท่ี คนท่ี 2 .............................................................................................................................................. 
ชื่อ – สกุล : เจ้าหน้าท่ี คนท่ี 3 .............................................................................................................................................. 
ชื่อ – สกุล : ที่ปรึกษา คนท่ี 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อ – สกุล : ที่ปรึกษา คนท่ี 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                ประจ ำพ้ืนที่  : ต าบล ........................................... อ าเภอ ............................... จังหวัด.................................. 
 เขตกำรปกครอง          เทศบาลต าบล       องค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน.........................หมู่บ้าน ดังนี ้

รำยชื่อหมู่บ้ำน  รำยชื่อผู้ใหญ่บ้ำน 
1. หมู่ที่ 1 บ้าน  
2. หมู่ที่ 2 บ้าน  
3. หมู่ที่ 3 บ้าน  
4. หมู่ที่ 4 บ้าน  
5. หมู่ที่ 5 บ้าน  
6. หมู่ที่ 6 บ้าน ฯลฯ  

หมำยเหตุ : กรุณำใส่รำยชื่อให้ครบทุกหมู่บ้ำนเนื่องจำกหมู่บ้ำนเป็นองค์ประกอบของต ำบล 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในระดับต ำบล 

ต าบล มีโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
มีถนนลาดยาง/คอนกรีตทีเ่ชื่อมชุมชนไปยังชุมชนอื่น 
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรอืน 
มีโซล่าเซลลใ์ช้ในบางส่วนของชุมชน 
มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับทุกครัวเรือน 
มีน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอส าหรับทุกครัวเรือนท่ีท าการเกษตร 
มีโรงน้ าดื่ม/ตู้น้ าดื่มใช้ภายในชุมชนอย่างเพียงพอ 
มีสญัญาณโทรศัพท์มือถือเข้าถึงทุกครัวเรือน 
มีสญัญาณอินเทอร์เนต็เข้าถึงทุกครัวเรือน 
มีโรงพยาบาล/สถานีอนามยั 
มีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 
มีศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ
มีศาสนสถาน 
มีตลาดสด 
มีศูนย์กระจายสินค้า/ตลาดกลางการเกษตร 
มีโรงเรียน 
มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์เรยีนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



การเก็บรวบรวมข้อมูล งานด้านข้อมูลการศึกษาบริบทชุมชน (ในระดับต าบล) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทำงกำยภำย (ศักยภำพของชุมชน) 

1.1.1 จ ำนวนประชำกร หญิง – ชาย แยกตามอายุ (วัยแรงงาน วัยการศึกษา วัยเด็ก วัยชรา) จ านวนครัวเรือน 
แยกตามฐานะความเป็นอยู่ การตั้งบ้านเรือนในชุมชน กระจุกหรือกระจาย อย่างไร 

 

ตำรำงที่ 1 – 1  ข้อมูลประชำกรของต ำบล 

รำยชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 
1. หมู่ที่...............บ้าน................................    
2. หมู่ที่...............บ้าน................................    
3. หมู่ที่...............บ้าน................................    
4. หมู่ที่...............บ้าน................................    
5. หมู่ที่...............บ้าน ฯลฯ    

รวมท้ังหมด    

         

ตำรำงที่ 1 – 2  ข้อมูลประชำกรในต ำบล แยกตำมช่วงอำยุของประชำกร 

ช่วงอำยุ 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม    
1 ปีเต็ม – 2 ปี    
3 ปีเต็ม – 5 ปี    
6 ปีเต็ม – 11 ปี    
12 ปีเต็ม – 14 ปี    
15 ปีเต็ม – 16 ปี    
17 ปีเต็ม – 25 ปี    

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม    
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม    

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป    
รวมท้ังหมด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงข้อมูลผู้ว่ำงงำนและบัณฑติจบใหม่ แยกออกเป็นแต่ละหมูบ่้ำน 

รำยชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร

ทั้งหมด 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ถูกเลิกจ้ำง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปี 2560 - 2563 

ผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

ปี 2564 – 2565 
1. บ้าน……………………     
2. บ้าน.....................     
3. บ้าน ....................     
4. บ้าน ....................     
5. บ้าน ฯลฯ     

หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้ำนเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่ว่ำงงำนในพื้นที่ของต ำบลท่ำน 
 
1.1.2 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ลักษณะทำงนิเวศวิทยำ จ านวนที่ดิน พื้นที่ สาธารณะ ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ า

กิน น้ าใช้ น้ าเกษตร 
1) พื้นที่ท้ังหมดของต าบล.............................ไร่ หรือ........................ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

  2) พื้นที่สาธารณะของต าบล.........................ไร่ หรือ.........................ตารางกิโลเมตร 

  3) ลักษณะดินของต าบล  โปรดระบุ 
ประเภทของดิน  ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน/ปัญหำ  

 ดินทราย         

 ดินร่วน 

 ดินเหนียว  

 อื่น ๆ ระบุ............................................  

 มีความอุดมสมบรูณ ์ 

 มีปัญหา โปรดระบุ.........................................………………………………….. 

.............................................................................................................  

............................................................................................................. 
 

4) แหล่งน้ าประจ าต าบล  จ านวน...............................แหล่ง ประกอบด้วย  

- แหล่งน้ ำกิน 

 ซื้อน้ าเพ่ือการบรโิภค      จ านวน........................หมู่บ้าน 

 เก็บกักน้ าฝนไวด้ื่ม      จ านวน.......................หมู่บ้าน 

 โรงน้ าดื่มหมู่บ้าน      จ านวน.......................หมู่บ้าน 

 - แหล่งน้ ำใช้ / น้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

 แหล่งน้ าประปา     จ านวน.......................หมู่บ้าน……………………แหล่ง 

 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     จ านวน.......................หมู่บ้าน……………………แหล่ง 

 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น     จ านวน.......................หมู่บ้าน……………………แหล่ง 
 
 
 
 
 



กำรจัดกำรน้ ำอุปโภคและบริโภคของต ำบล ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องมีหรือมีไม ่

หัวข้อ มี ไม่มี 
ระบุรหัสข้อมูล 

ลักษณะกำรจัดกำรปัญหำ 

1. ขาดแคลนแหล่งน้ า    

2. น้ าอุปโภค (ใช้) ไม่เพยีงพอ    

3. น้ าดื่ม มีฝุ่นละออง (ดื่ม) ไมเ่พียงพอ    

4. ขาดภาชนะกักเก็บน้ าในระดับ ครัวเรือน    

5. การตรวจสอบคุณภาพน้ า    

6. อื่นๆ (ระบุ)    

รหัสข้อมูล (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 2. การจัดท าระบบประปาของชุมชน   
 3. การผลิตน้ าดื่มเพื่อจาหน่ายให้กับชุมชน 
 4. การจัดหาน้ าสะอาดไว้แจกจ่ายกรณีเกิดภัยแล้ง 
 5. ส่งเสริมให้มีการใช้ภาชนะสาหรับกักเก็บน้ า เช่น ถัง โอ่ง ตุ่มหรือภาชนะอื่นๆ 
 6. อื่นๆ (ระบุ) 
 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในต าบล 2) การจัดการ

สิ่งแวดล้อมในต าบลที่เอื้อต่อการสรา้งเสริมสขุภาพ และ 3) การจัดการการใช้พลังงาน โดยมีรายละเอียดของข้อค าถามและ
ตัวเลือก พร้อมค าอธิบาย ดังนี ้

ค ำชี้แจง ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องไม่มีหรือม ี
 1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในต าบล 
  1.1) การจัดการขยะ 

หัวข้อ มี ไม่มี ระบุรหัสข้อมูล / ลักษณะกำรจัดกำรปัญหำ 
1. ปริมาณขยะจ านวนมาก    
2. ไม่มีพื้นที่ท้ิงขยะ    
3. บริการจัดเก็บไมเ่พียงพอ    
4. อื่นๆ (ระบุ)    

รหัสข้อมูล (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
1. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. การคัดแยกขยะ 
3. การฝังกลบ 
4. การท าเตาเผาขยะ 
5. การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ 
6. การท าธนาคารขยะ 
7. การจัดเก็บโดย อปท. (เทศบาล/ อบต./อบจ.) 
8. อื่นๆ (ระบ)ุ  

 



  1.2)  การจัดการมลภาวะหรือมลพิษ 
หัวข้อ มี ไม่มี ระบุรหัสข้อมูล / ลักษณะกำรจัดกำรปัญหำ 

1. น้ าเสีย    
2. หมอกควัน    
3. ฝุ่นละออง    
4. เสียงดัง    
5. การใช้สารเคม ี    
6. กลิ่น    
7. อื่นๆ (ระบุ    

 รหัสข้อมูล (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
1. ยังไม่ได้ด าเนินการ  
2. การท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
3. การท าบ่อดักไขมันในครัวเรือน 
4. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันพิษและฝุ่นละออง 
5. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน     
6. การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียแ์ละลดปรมิาณการใช้สารเคมี 
7. ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคม ี
8. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผดิชอบ หรือผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อด าเนินการแกไ้ข 
9. ส่งเสริมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นรบกวนควันพิษและฝุ่นละออง 
10. อื่นๆ (ระบ)ุ 

 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในต าบลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
ประเภทของกิจกรรม มี ไม่มี 

1. การจัดตลาดสดให้ถูกหลักสุขาภิบาล   
2. การตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนของอาหารและผู้ประกอบการ   
3. การจัดให้มสีถานท่ีออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะ   
4. การจัดให้มีสถานที่สาหรับเป็นท่ีพบปะหรือทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม   
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในต าบล (เช่น การปลูกป่าไม้ ป่าต้นน้ า การปลูกป่า            

ชายเลน การเก็บขยะในที่หรือแหล่งน้ าสาธารณะ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าและรักษาแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า แหล่งน้ า แม่น้ า เป็นต้น 

  

6. อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................   

3) การจัดการการใช้พลังงานในระดับต าบล 
ข้อมูล มี ไม่มี กิจกรรมที่เป็นกำรสนับสนุน/กำรพัฒนำ 

1. การประหยัดพลังงาน   1. การรณรงค์ให้มีการลดปริมาณการใช้พลังงาน 
  2. มีการส ารวจตรวจสอบความต้องการพลังงานทดแทนในระดับ

ครัวเรือน 
  3. มีแผนจัดการพลังงานทดแทน 
  4. มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  5. มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 
  6. อื่นๆ ระบุ 



ข้อมูล มี ไม่มี กิจกรรมที่เป็นกำรสนับสนุน/กำรพัฒนำ 
2. การใช้พลังงานทดแทน   1. การรณรงค์ให้มีการลดปริมาณการใช้พลังงาน 

  2. มีการส ารวจตรวจสอบความต้องการพลังงานทดแทนในระดับ
ครัวเรือน 

  3. มีแผนจัดการพลังงานทดแทน 
  4. มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  5. มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 
  6. อื่นๆ ระบุ 

 

1.1.3 สภำพทำงภูมิศำสตร์ สภำพภูมิอำกำศ กำรคมนำคม /สำธำรณูปโภคสภำพทำงภูมิศำสตร์ของต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  - อาณาเขต  ทิศเหนือ     ติดกับ......................................................................... 
                     ทิศใต้    ติดกับ......................................................................... 
                       ทิศตะวันออก    ติดกับ......................................................................... 
                     ทิศตะวันตก   ติดกับ......................................................................... 

 สภำพภูมิอำกำศ  ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กำรคมนำคม 
- เส้นทางการเดินทางจากต าบล ไปอ าเภอ.................. ระยะทาง .......... กิโลเมตร ช่ือเส้นทางหลัก....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทเส้นทางการคมนาคมในต าบล ประกอบด้วย 

   ลาดยางหรือคอนกรีต  ระยะทาง..............กิโลเมตร 
   ลูกรังหรือหินคลุก      ระยะทาง..............กิโลเมตร 
   ทางดิน                  ระยะทาง..............กิโลเมตร 

   สะพานคอนกรีต        จ านวน..................แห่ง 
 
 

แผนทีต่ าบล 



สำธำรณูปโภคและระบบกำรสื่อสำรในต ำบล 
- หอกระจายข่าว   จ านวน.......................แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน.......................ตู้ 
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน   จ านวน.......................แห่ง 
- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน......................แห่ง 
- กศน.ต าบล   จ านวน......................แห่ง 
- ศรช.บ้าน   จ านวน......................แห่ง 
- ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน  จ านวน......................แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น  จ านวน......................แห่ง 
- อื่น ๆ ได้แก่ .......................................................................................................  

ไฟฟ้าประจ าต าบล โดยแบ่งตามพื้นที่ของหมู่บ้าน  ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องมีหรือไม่มี 

     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

     ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
              จ านวน...............................ครัวเรือน 

1.1.4 พืช/สัตว์ท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ หรือ พืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยง  โปรดระบุ................................. 
พืช สัตว์เลี้ยง 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 

 1.1.5 ปัญหำทำงด้ำนกำยภำย หรือสภำพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรำ โปรดระบุ............................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 



1.2 ข้อมูลทำงด้ำนสังคม กำรเมือง กำรปกครอง 
1.2.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การอพยพ 

ถิ่นฐาน ประวัติต ำบล ได้แก่ ความเป็นมาของต าบล การตั้งถิ่นฐาน และการก่อตั้ง ชาติพันธ์ุ วิถีการด ารงชีวิต เป็นต้น  
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 

ประเพณี วัฒนธรรม 
ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม 

เดือน กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             

- ค าขวัญพื้นท่ี .......................................................................................................................................................... 
- วัฒนธรรมที่มีแนวโน้มลดลง ................................................................................................................................... 
- ศิลปะที่มีแนวโน้มลดลง ......................................................................................................................................... 

 
 1.2.2 ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 
ข้อมูลกลุม่และองค์กรชุมชน ในต ำบล 

ล าดับ 
ช่ือกลุ่มและ
องค์กรชุมชน 

จ านวน
สมาชิก 

ระบุรายชื่อสมาชิก 
(อย่างน้อย 1 คน) 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

         
         
         
         
         
         

 



หน่วยงำนและองค์กรภำครัฐ ในต ำบล 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

       
       
       
       
       
       

หน่วยงำนและองค์กรภำคเอกชน ในต ำบล 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

       
       
       
       
       
       

 

แหล่งประโยชน์ในต ำบล 
ค ำชี้แจง  แหล่งประโยชน์ หมายถึง อาคาร สถานที่ พื้นที่ แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ ที่มีในต าบล              

ซึ่งประชาชนสามารถนาไปใช้ หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพื่อการดารงชีพการสร้างรายได้ รวมถึง 
การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในลักษณะส่วนบุคคลกลุ่ม และชุมชน 

ล าดับ 
แหล่งประโยชน ์

ในต าบล 
ช่ือหน่วยงาน/ 

องค์กรที่รับผิดชอบ 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

        
        
        
        
        
        
        

 



1.2.3 ผู้น าชุมชน/ กลุม่/ องค์กร/ เครือข่าย 

ผู้น ำในพื้นที่ 
ผู้น ำในระดับอ ำเภอ 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล หมายเลขติดต่อ 
นายอ าเภอ   
ปลัดอ าเภอ   
เกษตรอ าเภอ   
พัฒนาการอ าเภอ   

ผู้น ำในระดับต ำบล 
ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล หมายเลขติดต่อ 

นายก อบต.   
ปลัด อบต.   
ผอ.รพสต.   
เจ้าคณะต าบล   
ผอ.โรงเรียน   

ผู้น ำในระดับชุมชน 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล หมายเลขติดต่อ 
ผู้ใหญ่บ้าน   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น   
ประธาน อสม.   
เจ้าอาวาสวัด   
มัคนายกวัด   
ประธานกลุม่.......................................   
หัวหน้าคุ้ม   
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

ผู้น ำในกลุ่มอำชีพ 

กลุ่มอาชีพเดิม กลุ่มอาชีพท่ียังด าเนินการจนปัจจบุัน 
ช่ือกลุ่ม/ ช่ือผู้น ากลุ่ม/ ที่ตั้ง จ านวน ช่ือกลุ่ม/ ช่ือผู้น ากลุ่ม/ ที่ตั้ง จ านวน 

1. ช่ือกลุ่ม :  1. ช่ือกลุ่ม :  
   1.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :     1.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :  
        1.1.1 ท่ีตั้ง :           1.1.1 ท่ีตั้ง :   
2. ช่ือกลุ่ม : ฯลฯ    
   2.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :     2.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :  
        2.1.1 ท่ีตั้ง :           2.1.1 ท่ีตั้ง :   

 
 



ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ข้อพิพาท           

ในต าบล 3) การปกครองที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค าช้ีแจง ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องไม่มีหรือมี 

ข้อมูล ไม่มี มี กิจกรรมของชุมชนที่ให้ประชำชนเข้ำร่วม 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ในต าบล 

  1. มีการจัดเวทีประชาคม 
  2. มีการประชุมหมู่บ้าน 
  3. มีการก าหนด กฎ กติกา และขอ้ตกลงของชุมชน 
  4. มีการก าหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน 
  5. ภาคประชาชนมีการเสนอโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน 
  6. การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาชุมชน 
  7. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  8. ประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  9. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนหรือกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  10. อื่นๆ ระบุ 

1.2.4 กำรศึกษำตำมช่วงวัย 

กำรศึกษำตำมช่วงวัย 
ได้รับ 

กำรศึกษำ (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ได้รับ 
กำรศึกษำ(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

การศึกษา 0 – 5 ปี (ก่อนวัยเรียน)     
การศึกษา 6 – 12 ปี (วัยประถมศกึษา)     
การศึกษา 13 – 18 ปี (วัยมัธยมศกึษา)     
การศึกษา 19 – 22 ปี (วัยอุดมศึกษา)     
การศึกษา 23 – 59 ปี (วัยท างาน)     
การศึกษา 60 ปีขึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ)     
ผู้พิการที่ได้รับการศึกษา …………คน        
ผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษา     
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

ข้อมูลสถำนศึกษำในพื้นที่ และนอกพื้นที่ แยกตำมระดับช่วงอำยุ 

กำรศึกษำแบ่งตำมช่วงวัย 
สถำนศึกษำ 

ในพื้นที่ (คน) นอกพ้ืนที่ (คน) 
การศึกษา 0 – 5 ปี (ก่อนวัยเรียน)   
การศึกษา 6 – 12 ปี (วัยประถมศกึษา)   
การศึกษา 13 – 18 ปี (วัยมัธยมศกึษา)   

การศึกษา 19 – 22 ปี (วัยอุดมศึกษา)   
การศึกษา 23 – 59 ปี (วัยท างาน)   
การศึกษา 60 ปีขึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ)   
ผู้พิการที่ได้รับการศึกษา   
ผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษา   
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 



ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพ  
ข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาดในต าบล การจัดบริการดูแลสุขภาพในต าบล 

สถานท่ี/แหล่งบริการสุขภาพท่ีมีในต าบล และผู้ให้บริการ/ดูแลรักษาด้านสุขภาพ ในต าบล 
หมู่บ้ำน หัวข้อ ไม่มี มี ประเภทของโรค 

 1.ปัญหาโรคติดต่อและ
โรคระบาดในต าบล  
ในระยะ 1 ปีท่ีผ่านมา 
(นับถึงวันท่ีสัมภาษณ)์ 

  1.1 ไข้เลือดออก 
  1.2 โรคชิคณุกุนย่า 
  1.3 มาลาเลยี 
  1.4 วัณโรค 
  1.5 โปลโิอ 
  1.6 มือเท้าปากเปื่อย 
  1.7 อุจจาระร่วง 
  1.8 ไข้หวัดสายพันธ์ใหม ่
  1.9 โรคฉีห่น ู
  1.10 ไข้หวัดนก 
  1.11 ตาแดง 
  1.12 HIV / AIDs 
  1.13 ไวรสัตับอักเสบ 
  1.14 ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  1.15 อื่นๆ (ระบุ)...................................... 

 2. การจัดบริการดูแล
สุขภาพในต าบล          
ในระยะ 1 ปีท่ีผ่านมา 
(นับถึงวันท่ีสัมภาษณ)์ 

  2.1 การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
  2.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี/ตรวจคดักรองโรค 
  2.3 การจดักิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรค 
  2.4 การจดับริการส่งต่อกรณีอุบัตเิหต/ุ ฉุกเฉิน 
  2.5 การจดับริการดูแลความปลอดภัยจากการท างาน 
  2.6 การจดักิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเกีย่วกับบุหรี/่สุรา 
  2.7 การจดักิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเกีย่วกับสารเสพติด 
  2.8 การจดักิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเกีย่วกับการกินอาหาร 
  2.9 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการออก าลังกาย 
  2.10 การจัดกิจกรรมเพื่อลดพฤตกิรรเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์            

       ที่ไม่ปลอดภัย 
  2.11 การอบรม/พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วย 
  2.12 อื่นๆ (ระบ)ุ 

 3. สถานที่/แหล่งบริการ
สุขภาพที่มีในต าบล 

  3.1 ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน (อาจใช้ช่ืออ่ืนตามนโยบาย) 
ระบ…ุ.......................... 

   3.2 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต าบล 
   3.3 โรงพยาบาลรัฐ 
   3.4 โรงพยาบาลเอกชน 
   3.5 คลินิกแพทย ์
   3.6 คลินิกพยาบาล/สถานพยาบาล 



หมู่บ้ำน หัวข้อ ไม่มี มี ประเภทของโรค 
   3.7 ร้านขายยา 
   3.8 วัดที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
   3.9 บ้านหมอพ้ืนบ้าน/หมอสมุนไพร 
   3.10 บ้าน อสม. 
 4. ผู้ให้บริการ/ดูแล

สุขภาพในต าบล 
4.1 บุคลากรด้านสุขภาพ 
 

  1. แพทย ์
   2. พยาบาล 
   3. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
   4. นักวิชาการสาธารณสุข 
   5. เจ้าหน้าท่ีทันตสาธารณสุข 
   6. ผู้ช่วยพยาบาล 
   7. อื่นๆ (ระบุ) 
 4.2 ภาคประชาชน   1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

  2. หมอพื้นบ้าน 
  3. อาสาสมัครอื่น ๆ ที่ดูแลช่วยเหลือ 
  4. กลุ่ม/ชมรมต่าง ๆ (เช่น ผู้ป่วยผู้สูงอาย)ุ 
  5. อื่นๆ (ระบุ)......................................... 

1.2.5 โครงสร้ำงทำงกำรปกครอง กำรแบ่งกลุ่มบ้ำนหรือคุ้มเรือน 

รำยชื่อคุ้มเรือน หัวหน้ำคุ้มเรือน 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3. 
4.  4. 
5.  5.  
6.  6. 
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

1.2.6 กลุ่มผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 

        ผู้พิกำรในต ำบล 
รำยชื่อผู้พิกำร ผู้ดูแล ที่อยู่ 

1.  1.   
2.  2.   
3.  3.   
4.  4.   
5.  5.   
6.  6.   

 



        ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมในต ำบล 
รำยชื่อผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ผู้ดูแล ที่อยู่ 

1.  1.   
2.  2.   
3.  3.   
4.  4.   

 

1.2.7 ปัญหำทำงสังคม กำรเมืองกำรปกครอง 
ปัญหำทำงสังคม ปัญหำทำงกำรปกครอง 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  

 

1.3 ข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชน              
ในต าบล  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดของข้อค าถามและตัวเลือกพร้อมค าอธิบาย ดังนี ้
ค าช้ีแจง  ให้ยึดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องไม่มีหรือม ี

หัวข้อ ไม่มี มี กิจกรรมที่เป็นกำรสนับสนุน/กำรพัฒนำ 

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
ในต าบลมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 

  1. การออม เช่น การร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการ/กองทุน ธนาคารโรงเรียนออม            
วันละบาท 

  2. การท าบัญชีครัวเรือน 
  3. กลุ่มอาชีพ 
  4. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของแกนน าปราชญ์ชุมชน อาสาสมัคร แหล่ง

เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ 
   5. ค้นหาและพัฒนาช่องทางการตลาด เช่น ตลาดชุมชน ตลาดสีเขียว ร้านค้า

ชุมชน  
   6. การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
   7. มีการบริหารจัดการน้าเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพของชุมชน 
   8. ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนโดยการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่า 
   9. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 
   10. ส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัย (เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

กลุ่มข้าวอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อการบริโภคและจาหน่าย 
   11.ผลักดันให้เกิดกติกาเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิต เช่น ป่าชุมชน  
   12.ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า 
   13. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแหล่งทุนหรือกองทุนในการประกอบอาชีพ 
   14. อื่นๆ ระบุ 



1.3.1 กำรประกอบอำชีพ อำชีพหลัก และอำชีพเสริม 

อำชีพหลัก 
จ ำนวน 

(ครัวเรือน) 
อำชีพเสริม 

จ ำนวน 
(ครัวเรือน) 

1. เกษตรกร   1.  
2. รับราชการ  2.  
3. รับจ้าง  3.  
4.  นักเรียน/นักศึกษา  4.  
5.  ค้าขาย  5.  
6.  อื่นๆ เช่น วิศวกร ,ทนาย  6.  
     ระบุ......................................................    

 

 ข้อมูลอำชีพเกษตร 

ข้อมูลกำรท ำเกษตร 
จ ำนวน 

(ครัวเรือน 
1. พ้ืนท่ีการเกษตร (จ านวนไร่)  
2. พ้ืนท่ีเพาะปลูก (จ านวนไร่)  
3. จ านวนเกษตรกร (จ านวนครัวเรือน)  
4. พืชหลัก  
   4.1 ข้าว  (จ านวนไร่)  
   4.2 ข้าวโพด  (จ านวนไร่)  
   4.3 มันส าปะหลัง  (จ านวนไร่)  
   4.4 อ้อย  (จ านวนไร่)  
   4.5 อื่น ๆ ระบุ......................... (จ านวนไร่)  
5. การปลูกพืชรอง ระบ ุ  
   5.1 ............................................................. (จ านวนไร่)  
   5.2 ............................................................. (จ านวนไร่)  

 
ปฏิทินฤดูกำล 

เดือน  
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พืชหลัก             
1.             
2.             

พืชรอง             
1.             
2.             

 

 



ตำรำงกำรปลูกของต ำบล  

พืชหลัก 
พื้นทีท่ี่ปลูก 

จ านวนไร ่

ผลผลติสูงสดุ 

กก./ไร/่ป ี

ผลผลติต่ าสุด 

กก./ไร/่ป ี

ต้นทุน  

(บาท/ไร/่ปี) 

ราคาขาย  

(บาท/กก) 
1…………………………… ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 
2………………………….. ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 

 

พืชรอง 
พื้นทีท่ี่ปลูก 

จ านวนไร ่

ผลผลติสูงสดุ 

กก./ไร/่ป ี

ผลผลติต่ าสุด 

กก./ไร/่ป ี

ต้นทุน  

(บาท/ไร/่ปี) 

ราคาขาย  

(บาท/กก) 
1…………………………… ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 
2………………………….. ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 

1.3.2 คนวัยแรงงำน จ ำนวนคนมีงำนท ำ คนว่ำงงำน แรงงำนในอนำคต 
ประเภทแรงงำน จ ำนวน (คน) 

1. คนวัยแรงงาน  
2. คนมีงานท า  
3. คนตกงาน  
4. แรงงานในอนาคต  
5. อ่ืนๆ ระบุ............................................  

1.3.3 ข้อมูลรำยได้ รำยจ่ำย หนี้สิน เงินออม ในชมุชน 
ประเภทของข้อมูล แหล่งที่มำ จ ำนวน (บำท) 

1. รายได ้   
1.1 รายไดสู้งสุด/ครัวเรือน/ป ี   
1.2 รายไดต้่ าสดุ/ครัวเรือน/ป ี   

2. รายจ่าย   
2.1 รายจ่ายสูงสุด/ครัวเรือน/ป ี   
2.2 รายไดต้ าสดุ/ครัวเรือน /ป ี   

3. หนี้สิน   
3.1 หนี้สินสูงสุด/ครัวเรือน/ป ี   

3.2 หนี้สินต าสดุ/ครัวเรือน/ป ี   
4. รูปแบบการออม   

4.1 ฝากธนาคาร   
4.2 อื่น ๆ ............................   

หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

 

 

 

 



 

1.3.4 แหล่งทุนที่เป็นเงินในชุมชน เช่น กองทุนต่ำง ๆ ในชุมชน 

ช่ือกลุ่ม/องค์กร 
ปีท่ีก่อตั้ง 

พ.ศ. 
สมาชิก 

 (คน) 

เงินทุน  

(บาท) 
ประธานกลุม่ 

1. กองทุนหมู่บ้าน     

2. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน     
3. กองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน  (ธนาคารหมู่บา้น     
4. กองทุนช่วยเหลือสวัสดิการสังคม  (เงินฉุกเฉิน

หมู่บ้าน) 
    

5. อ่ืนๆ ระบุ...................................     
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

1.3.5 ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑร์อง ผลิตภัณฑ์ในอนำคต 
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ชื่อผลิตภัณฑ ์

   1. ผลิตภณัฑ์หลัก  
   2. ผลิตภณัฑ์รอง  
   3. ผลิตภณัฑ์ในอนาคต  

1.3.6 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำชีพในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ อำย ุ ควำมช ำนำญ 

1.     
2.     
3.     
4.    

1.3.7 วัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำชุมชน แหล่งวัตถุดิบ 
ประเภทวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ 

1.   
2.  
3.   
4.  

1.3.8 ตลำดในชุมชน/ ช่องทำงกำรตลำด และเครือข่ำยกำรตลำด 
ประเภทกำรตลำดในชุมชน ไม่มี มี ระบุ 

1. ตลาดในชุมชน    
2. ช่องทางการตลาด    
3. เครือข่ายการตลาด    

 



1.3.9 แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
สถำนที่ท่องเที่ยวของชมุชน ที่ต้ัง 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

1.3.12 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน 

 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน โปรดระบุ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 
  ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ระดับกลุ่ม โปรดระบุ ......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ระดับชุมชน โปรดระบุ ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.................................................. ลงช่ือ.................................................. 

(................................................................) (................................................................) 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

ลงช่ือ....................................................... 

(...................................................................) 

ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 

 


