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ค าน า 

สืบเนื่องจำกมำตรำ 93 แห่ง พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  ซึ่งก ำหนด ให้

จดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในส ำนกังำนเรียกวำ่ “กองทนุพฒันำไฟฟ้ำ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนบัสนุน

ให้มีกำรให้บริกำรไฟฟ้ำไปยงัท้องที่ตำ่งๆอยำ่งทัว่ถงึ เพื่อกระจำยควำมเจริญไปสู่ท้องถ่ินพฒันำชมุชนในท้องถ่ินที่

ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำส่งเสริมกำรใช้พลงังำนหมนุเวียนและเทคโนโลยีในกำรประกอบ

กิจกำรไฟฟ้ำที่มีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมน้อยโดยค ำนงึถงึควำมสมดลุของทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงควำมเป็น

ธรรมให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้ำ และ ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลังงำนว่ำด้วยกองทุนพฒันำไฟฟ้ำ เพื่อกำร

พฒันำหรือฟืน้ฟูท้องถ่ินที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ พ.ศ. 2553 ได้ระบุแนวทำงกำรบริหำร

กองทุนพฒันำไฟฟ้ำในพืน้ที่ไว้ชดัเจน โดยให้ควำมส ำคญักบักำรส่งเสริมให้จดัท ำโครงกำรแบบมีส่วนร่วมของ

ชมุชนเพื่อพฒันำคณุภำพชีวิตและพฒันำศกัยภำพชมุชน  

ทัง้นีใ้ห้มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรพฒันำชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้ำ (คพรฟ.) ท ำหน้ำที่บริหำรจดักำร

เงินกองทนุพฒันำไฟฟ้ำ ให้ได้รับกำรจดัสรรเพื่อใช้ในกำรพฒันำหรือฟืน้ฟทู้องถ่ิน ตำมมำตรำ 97(3) โดย คพรฟ. มี

บทบำทหน้ำที่หลกัในกำรจดัท ำและเสนอแผนยุทธศำสตร์ แผนงำนประจ ำปี แผนกำรจดัสรรเงิน เพื่อใช้ในกำร

พฒันำฟืน้ฟูท้องถ่ินในเขตพืน้ที่ต่อ กกพ.เพื่ออนุมติัและประกำศต่อสำธำรณะ และส่งเสริมและสนบัสนุนกำร

ด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมของภำคีในพืน้ที่ประกำศทกุภำคส่วน และเครือข่ำยควำมร่วมมือของ คพรฟ. ในพืน้ที่

ประกำศอื่น ดงันัน้จงึจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินงำนศกึษำเพื่อหำแนวทำงในกำรสนบัสนนุส่งเสริมให้คณะกรรมกำร

พฒันำชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้ำ (คพรฟ.) สำมำรถจดัท ำแผนแมบ่ทกำรพฒันำ/ฟืน้ฟทู้องถ่ินที่รับผลกระทบจำก

กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำตำมแนวทำงกำรบริหำรแผนที่เป้ำหมำย (Targeting Map) และตัวชีว้ ัดกำร

ด ำเนินงำนหลกั (KPI) 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน หวงัเป็นอยำ่งย่ิงวำ่คูมื่อที่จดัท ำขึน้ จะชว่ยให้ คพรฟ. และ

ผู้ ใช้จำกทกุภำคส่วนสำมำรถน ำไปใช้เพื่อกำรจดัท ำแผนแมบ่ทชมุชนด้ำนสงัคม สุขภำพ ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ท้องถ่ินให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

       

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน 
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บทน า 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 คู่มือกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำหรือฟื้นฟูท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน

ของโรงไฟฟ้ำจัดท ำขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำซึ่งจัดตัง้ขึน้ตำม

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร

พลังงำนว่ำด้วยกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพ่ือกำรพัฒนำหรือฟื้นฟูท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจำกกำร

ด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ พ.ศ. 2553 ในกำรสง่เสริมให้ชมุชนในพืน้ท่ีประกำศจดัท ำโครงกำรแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนเพ่ือพัฒนำคณุภำพชีวิตและพัฒนำศกัยภำพชุมชน ทัง้นีก้ำรจัดท ำโครงกำรต้องสำมำรถ

เช่ือมโยงข้อมลูกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมตรวจสอบ กำรประชำสมัพันธ์สู่สำธำรณชน 

กำรพฒันำระบบข้อมลูระหวำ่งกองทุน ควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร

ชมุชน สถำนศกึษำ ศำสนสถำน รวมทัง้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงชุมชนในพืน้ท่ี  ทัง้นีใ้ห้ค ำนึงถึง

กำรฟืน้ฟธูรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรเฝ้ำระวงัทำงสงัคม สขุภำพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา/ฟ้ืนฟูท้องถิ่น

ด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่น (SHEE หรือ สสวศ.) 

 คูม่ือแนวทำงกำรจดัท ำแผนแมบ่ทกำรพฒันำ/ฟืน้ฟทู้องถ่ินด้ำนสงัคม สขุภำพ สิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจท้องถ่ิน (นบัจำกนีไ้ปเรียก คูม่ือแผนแมบ่ท SHEE หรือ คูม่ือแผนแมบ่ท สสวศ.) จดัท ำขึน้ตำม

เจตนำรมณ์ของกำรจัดตัง้กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำท่ีมุ่งหวงัให้เกิดกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตและศกัยภำพ

ของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้ำ ดังนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับ

เจตนำรมณ์ดงักลำ่ว คูม่ือแผนแมบ่ท สสวศ. มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถให้คณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพืน้ท่ีรอบ

โรงไฟฟ้ำ (คพรฟ.) ในกำรกำรวิเครำะห์ผลกระทบทัง้ 4 ด้ำน (สสวศ.) ได้แก่ ด้ำนสงัคม (Social 

Impact: S หรือ ส) ด้ำนสขุภำพ (ส.) ด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (Environment and 



 

ข 
 

Ecology Impact: E หรือ ว) และด้ำนเศรษฐกิจท้องถ่ิน ศ.) ท่ีอำจเก่ียวเน่ืองจำกกำร

ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำอย่ำงรวดเร็วแบบมีสว่นร่วม  

2) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถให้ คพรฟ. ในกำรจดัท ำแผนแมบ่ทกำรพฒันำ

หรือฟืน้ฟทู้องถ่ินท่ีรับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ  

3) เพ่ือให้ คพรฟ. สำมำรถจดัท ำ ก ำกบัและดแูล กำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแม่บทกำรพัฒนำ/

ฟืน้ฟทู้องถ่ินท่ีรับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำในทกุด้ำน  

4) เพ่ือสร้ำงหลักเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนโครงกำรชุมชนท่ี  คพรฟ. สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงดีในแตล่ะมิติท่ีส ำคญั 

3. กรอบแนวทางการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา/ฟ้ืนฟูท้องถิ่ นด้านสังคม สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่น (SHEE หรือ สสวศ.) 

แนวทำงกำรจดัท ำแผนแมบ่ท สสวศ. ได้มีกำรบูรณำกำรข้อมลูท่ีมีอยู่เข้ำร่วมในกำรกระบวนกำร

ประเมินและวำงแผนโครงกำร องค์ประกอบในกำรจดัท ำแผนมีขัน้ตอนหลกัท่ีส ำคญัดงันี  ้

1) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชนครอบคลมุทกุด้ำนอย่ำงมสีว่นร่วม (คูม่ือชดุท่ี 1) 

2) กำรจดัท ำแผน (คูม่ือชดุท่ี 2)  

3) กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร (คูม่ือชดุท่ี 3) 

 

 

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจดัท ำแผนแมบ่ทชมุชนฯน ำเสนอในแผนภำพท่ี 1  
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แผนภาพท่ี 1 วงจรกำรจดัท ำแผนแมบ่ทชมุชนเพ่ือพฒันำ/ฟืน้ฟทู้องถ่ิน สสวศ. 

 

 

 

คู่มือเล่มท่ี 1 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แผนพัฒนาชุมชนที่มีอยู ่
 รายงานการศึกษา/รายงานวิจัย 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน สสวศ. 
 ก าหนดคณะท างาน 
 ประเมินสถานการณ์ด้านสังคม 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ  

(ร่าง)ประเด็นปัญหา
ที่ความส าคัญ 

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและผ่านการรับ
ฟังความคดิเห็น คพรฟ. 

การจัดท าแผนแม่บทพัฒนาชุมชน สสวศ. 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
การก าหนดเปา้หมายและวิสัยทัศน์ร่วม  
การก าหนดแผนงาน โครงการ และตัวช้ีวัด  
การควบคุมและการก ากับการด าเนินงาน  
 การประเมินผลและการติดตามโครงการ   

แผนแม่บทพัฒนาชุมชน สสวศ. 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 การประเมินและติดตามโครงการ 
 
 

การรับฟังความ
คดิเห็น คพรฟ 

(ร่าง)แผนแม่บท
พัฒนาชุมชน สสวศ. 

การติดตามประเมินผลและทบทวน 

การรับฟังความ
คดิเห็น คพรฟ. 

กา
รสื่

อส
าร

/ก
าร

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ
์  

ม 

คู่มือเล่มท่ี 2 

การรับฟังความคิดเห็นผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 



 

ง 
 

4. องค์ประกอบของคู่มือ 

 กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยหลกั (ข้อ 3) ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทฯตำม

แผนภำพท่ี 1 ประกอบด้วยคูม่ือย่อยจ ำนวน 3 เลม่ดงันี ้

 เล่มท่ี 1 คู่มือกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชุมชนด้ำนสงัคม สขุภำพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ท้องถ่ินอย่ำงมีสว่นร่วมแบบรวดเร็ว 

 เลม่ท่ี 2 คูม่ือจดัท ำแผนแมบ่ทชมุชนเพ่ือกำรพฒันำ/ฟืน้ฟทู้องถ่ินครอบคลมุทกุด้ำน (สสวศ.)  

(รวมกำรประเมินและติดตำมแผนแมบ่ทชมุชน กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรประชำสมัพันธ์ 

และกำรถอดบทเรียน) 

 เลม่ท่ี 3 คูม่ือกระบวนกำรกำรฝึกอบรมและวิทยำกรกระบวนกำรฝึกอบรม 
 

 



 

คู่มือชุดท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนด้านสังคม สุขภาพ 
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบรวดเร็ว 

 

 
แนวทำงอธิบำยขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชนฯซึ่งมีทัง้หมด 3 ขัน้ตอน

ย่อย ได้แก่ (1) กำรก ำหนดคณะท ำงำน (2) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชนด้ำนสงัคม สขุภำพ สิ่งแวดล้อม

และเศรษฐกิจท้องถ่ิน (กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ สสวศ.) (3) สรุปประเด็นปัญหำตำมฉันทำมติและกำร

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเดน็ปัญหำ (แผนภำพท่ี 4)      

  

 
 

แผนภาพท่ี 4 ขอบเขตเนือ้หำคูม่ือเลม่ 1 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชน สสวศ. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

 รวบรวมและสรุปคณุลกัษณะของชมุชนในทัง้สี่ด้ำน 

 ค้นหำและระบปุระเดน็ปัญหำทัง้สี่ด้ำนของชมุชน 

 จดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเดน็ปัญหำ 

• คพรฟ./คพรต 

• คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

ก าหนดคณะท างาน 
• ด้ำนสงัคม 

• ด้ำนสขุภำพ 

• ด้ำนสิง่แวดล้อม 

• ด้ำนเศรษฐกิจชมุชน 

วิเคราะห์สถานการณ์
อย่างมีส่วนร่วมแบบ

รวดเร็ว 
• คณุภำพชีวิต 

• พฒันำศกัยภำพชุมชน 

จดัล าดับความส าคัญ 
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 คำดกำรณ์ศกัยภำพและควำมพร้อมของชมุชนในกำรบริหำรจดักำรแผนพฒันำชมุชน/ฟืน้ฟทู้องถ่ิน

ในทัง้สี่ด้ำน (ด้ำนสงัคม สขุภำพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน) 

 สง่เสริมให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรค้นหำ และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชนในทัง้สี่ด้ำน

ตำมหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ 

 

2. คณะท างานและบทบาทหน้าท่ี 

 

2.1 องค์ประกอบผู้มีส่วนเก่ียวข้องส าหรับการวเิคราะห์สถานการณ์ สสวศ.   

1) คพรฟ./คพรต. 

2) คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ (ถ้ำเป็นไปได้) เป็นคณะกรรมกำรให้ค ำปรึกษำท่ีไม่ควรเป็นส่วนหนึ่ง

ของ คพรฟ.คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยภำคสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัทัง้ 4 องค์ประกอบดงันี ้

 ท่ีปรึกษำด้ำนสงัคม  

o สถำนศกึษำในพืน้ท่ีประกำศหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมกีำรสอนด้ำนสงัคม พฒันำชมุชน 

พฒันำสงัคม 

o หน่วยงำนภำครฐัในพืน้ท่ีประกำศหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีรับผดิชอบหรือก ำกบัและดแูล 

เช่น หน่วยงำนพฒันำชมุชนอ ำเภอ/จงัหวดั หน่วยงำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง

ของมนษุย์ เป็นต้น  

 ท่ีปรึกษำด้ำนสขุภำพและส่ิงแวดล้อม 

o สถำนศกึษำพืน้ท่ีประกำศหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีกำรสอนด้ำนสงัคม พฒันำชมุชน 

พฒันำสงัคม 

o หน่วยงำนภำครฐัในพืน้ท่ีประกำศหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีรับผดิชอบหรือก ำกบัและดแูล 

เช่น หน่วยงำนสำธำรณสขุ หน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม     

 ท่ีปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจท้องถ่ิน เช่น ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ธกส. เป็นต้น 

 ท่ีปรึกษำด้ำนกองทนุพฒันำโรงไฟฟ้ำ 

 

o สกพ./สกพ. เขต 

o องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ีประกำศ (ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งของ คพรฟ.) 
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2.2 บทบาทและหน้าท่ี 

  

ขัน้ตอนในการจดัท าแผน

แม่บท 
คพรฟ/คพรต คณะที่ปรึกษา 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

สสวศ.  

 รวบรวมข้อมลูจำกแห่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(ดตูำรำงที่ 1) 

ให้กำรสนบัสนนุเชิงวิชำกำร

ในกำรเก็บข้อมลู หรือให้

ค ำแนะน ำในกำรว่ำจ้ำงทีม

ศกึษำมำด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจบุนั

ทัง้ 4 ด้ำน ด้วยแบบประเมินผลกระทบ 

สสวศ. 

ให้ค ำปรึกษำ ตีควำมใน

ประเด็นที่มีควำมเห็นไม่

ตรงกนัในระหว่ำงกรรมกำร 

และ/หรือเก็บข้อมูลจำกประชำชนในพืน้ที่

ที่รับผิดชอบด้วยแบบกำรประเมินผลกระทบ 

สสวศ. จ ำนวนกลุม่ตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 10 

สนบัสนนุในกำรเก็บข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล  

กำรพิจำรณำควำมส ำคัญของ

ปัญหำร่วม  

ด ำเนินกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของ

ปัญหำ 

ให้ค ำปรึกษำ ข้อคิดเห็นใน

กระบวนกำรจัดล ำดบั

ควำมส ำคัญ 

จดักำรประชมุรับฟังควำมคิดเห็นในพืน้ที่

รับผิดชอบ 

สรุปและน ำเสนอประเด็นที่ได้รับจำกกำร

รับฟังควำมคิดเห็นในพืน้ที่รับผิดชอบที่

ประชมุคณะกรรมกำรฯ 

สรุปควำมเห็นร่วมของคณะกรรมกำร

ส ำหรับล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำที่ต้อง

ได้รับกำรบรรจใุนแผนแม่บท 

 

3. ขัน้ตอนการด าเนินงาน  

  แนวทำงกำรด ำเนินกำรขัน้ตอนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชน สสวศ.ในคูม่ือนีอ้ธิบำยเป็นล ำดบั

ขัน้  โดยมีขอบเขตของแตล่ะขัน้ตอนย่อยตำมแผนผงัท่ีน ำเสนอในแผนภำพท่ี 5 
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แผนภาพท่ี 5 ขอบเขตของแตล่ะขัน้ตอนย่อยในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชน สสวศ. 

 

จำกแผนภำพท่ี 5 สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดตำมล ำดบัขัน้ดงันี ้

3.1 การทบทวนข้อมูล 

3.1.1 ประเภทของข้อมูล 

(1) ข้อมลูปฐมภมูิ ได้จำกกำรส ำรวจ 

(2) ข้อมลูทตุิยภมุิ สำมำรถรวบรวมได้จำกรำยงำนหรือเอกสำรท่ีมีกำรเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร หรือ

เผยแพร่ในระบบท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 

การทบทวนข้อมูล 

 

การประเมินสถานการณ์
ขัน้ต้น สสวศ. 

 

การวเิคราะห์ศักยภาพการ
บริหารจัดการด้าน สสวศ. 

ด้ำนสงัคม 

ด้ำนสขุภำพและ

สิง่แวดล้อม 

 

เศรษฐกิจท้องถ่ิน 

ด้ำนสขุภำพและ

สิง่แวดล้อม 

สงัคมและเศรษฐกิจ

ท้องถ่ิน 

 

การจดัล าดับความส าคัญ 
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3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ

ข้อมลูท่ีจ ำเป็นส ำหรับเป็นข้อมลูน ำเข้ำในกำรวิเครำะห์น ำเสนอในตำรำงท่ี 1 และกำรด ำเนินกำร

ร่วมกนัควรพิจำรณำก ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีของกำรประเมนิให้ชดัเจนก่อนเร่ิมด ำเนินกำรจะช่วยให้มีภำพท่ี

ชดัเจนวำ่จะครอบคลมุพืน้ท่ีหรือชมุชนในขอบเขตมำกน้อยเท่ำใด ซึ่งจะช่วยให้กำรรวบรวมข้อมลู

ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีขอบเขตท่ีแน่นอน 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 

มิติ ปัจจยั ข้อมูลท่ีจ าเป็น แหล่งข้อมูล 

สิง่แวดล้อม

และสขุภำพ 

สขุภำพ 

โครงสร้ำงประชำกร 

 ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 

 ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั 

 ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอ 

 สถำนีอนำมยั/รพ.อ ำเภอ 

ประชำกรกลุม่เสีย่ง  

โรคที่เฝ้ำระวัง 

อตัรำป่วย 

อตัรำตำย 

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของกำรบริกำร

สขุภำพ 

บคุคลำกรทำงสำธำรณสขุ 

สิง่แวดล้อม 

กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อมจงัหวดั 

 ส ำนกังำนสิ่งแวดล้อมภำค 

 กรมควบคมุมลพิษ 

 ส ำรวจภำคสนำม (กรณีที่เป็น

ข้อมลูใหม่ ซึ่งไม่เคยมีกำรบนัทกึ

มำก่อน) 

กำรจัดกำรขยะอนัตรำย 

กำรบ ำบัดน ำ้เสีย 

คณุภำพอำกำศ 

คณุภำพน ำ้ด่ืมน ำ้ใช้ 

อำหำรปลอดภัย 

เหตรุ ำคำญ 

พำหะน ำโรค 

สำธำรณปูโภค 

ระบบน ำ้ด่ืม-น ำ้ใช้  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค 

 ส ำนกังำนทำงหลวงชนบท 

ไฟฟ้ำ 

เส้นทำงคมนำคม 

อบุติัเหตแุละ

ควำม

สถิติกำรเกิดอบุติัเหตุ  กรมป้องกนัและบรรเทำสำ

สถิติกำรเกิดภัยพิบติั 
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 

มิติ ปัจจยั ข้อมูลท่ีจ าเป็น แหล่งข้อมูล 

ปลอดภัย 

อำชญำกรรม 

ธำรณภัย 

 ป้องกนัจงัหวัด 

 สถำนีต ำรวจ 

งำนป้องกนั

และบรรเทำ

สำธำรณภัย 

อตัรำก ำลงั  กรมป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 

 ป้องกนัจงัหวัด 

ยำนพำหนะ 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือ 

แผนรับมือภำวะฉกุเฉิน 

 

ภำวะฉกุเฉิน  

(น ำ้ท่วม) 

ข้อมลูอทุกศำสตร์  กรมอุตนุิยมวิทยำ 

 ป้องกนัจงัหวัด 

 กรมป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 

 กฟผ. 

 กรมทรัพยำกรน ำ้ 

 ส ำนกังำนสำรสนเทศทรัพยำกร

น ำ้ 

 กรมอนุรักษ์สตัว์ป่ำและพนัธุ์พืช 

 ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อมจงัหวดั 

 ป่ำไม้จงัหวดั/เขต 

 กรมทรัพยำกรชำยฝ่ัง 

พืน้ที่เสีย่ง (น ำ้ท่วม ดินถลม่ ฯลฯ) 

ปริมำณดินชะล้ำงพงัทลำยแบบร่องลกึ 

ภัยแล้ง 

ปริมำณน ำ้ให้แหลง่น ำ้/อ่ำงเก็บน ำ้ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ำ้ทำง

กำรเกษตร 

สถำนกำรณ์ภัยแล้ง 

พืน้ที่เสีย่ง 

ระบบนิเวศน์ 

ควำม

หลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 

ชนิดพนัธุ์หลกัคือ นก และพืชมีท่อ

ล ำเลียง กำรส ำรวจควรอ้ำงอิงกบั

หน่วยงำนระดบัชำติ/องค์กรพิทกัษ์

นำนำชำติ 

 กรมอนุรักษ์สตัว์ป่ำและพนัธุ์พืช 

 ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อมจงัหวดั 

 ป่ำไม้จงัหวดั/เขต 

 กรมทรัพยำกรชำยฝ่ัง 

ชนิดพนัธุ์ของพืช/สตัว์ที่ควรอนุรักษ์ 

กำรปกคลมุของรำกไม้โผล่ 

ทรัพยำกรทำงทะเล 

ป่ำชำยเลน 
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 

มิติ ปัจจยั ข้อมูลท่ีจ าเป็น แหล่งข้อมูล 

ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรดิน 

พืน้ที่สเีขียว 
จ ำนวนพืน้ที่อนรัุกษ์ 

พืน้ที่ป่ำชมุชน 

ทรัพยำกรดิน ควำมอดุมสมบรูณ์ของดิน 
 เกษตรต ำบล 

 หมอดิน 

แหลง่คุณค่ำ

ทำง

ประวติัศำสตร์ 

แหลง่โบรำณสถำน 

แหลง่โบรำณคดี 

 กรมศิลปำกร 

 ส ำนกังำนวฒันธรรมจังหวดั/

อ ำเภอ 

สงัคมและและ

เศรษฐกิจ 

กำรประกอบ

อำชีพ 
กำรประกอบอำชีพ/อำชีพหลกั 

 คลงัจังหวดั 

 ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

อำชีพ/รำยได้ 

รำยได้รำยจ่ำยของครัวเรือน  ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 

 เกษตรอ ำเภอ/จงัหวดั 

 ธกส. 

 ส ำรวจภำคสนำม 

ภำวะหนีส้นิ 

สภำพควำมเป็นอยู่,ที่อยู่อำศัยของ

ครัวเรือน 

อตุสำหกรรม 

ข้อมลูเก่ียวกบัปริมำณกำรผลติทำง

อตุสำหกรรม 

 ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 

จ ำนวนแรงงำน 

เครือข่ำยทำง

สงัคม 

กลุม่/องค์กร/สมำคมต่ำงๆที่มีอยู่ใน

ชมุชน 

 กำรส ำรวจภำคสนำม 

 แผนพฒันำหมู่บ้ำน 

 

3.2 วธีิการเก็บข้อมูล 

 กำรเก็บข้อมลูเป็นขัน้ตอนแรกของกำรวิเครำะห์ โดยท ำกำรรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจำกภำคส่วน

ตำ่งๆ (เช่น หน่วยงำนสำธำรณสขุ  หน่วยงำนสิ่งแวดล้อม หน่วยงำนพฒันำสงัคมและมนษุย์ เป็นต้น) และ

สำมำรถเก็บรวบรวมด้วยวิธีกำรหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม (ภาคผนวก จ) 
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3.3 เคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์สถานการณ์ชมุชนแบบรวดเร็ว 

 กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหำด้ำนสงัคม สขุภำพ สิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจท้องถ่ินจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยู่ของชมุชนในทัง้สี่ด้ำน  ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีใช้

ในกำรกล่ันกรองประเด็นปัญหาขัน้ต้น เป็นแบบประเมินอย่ำงง่ำยซึ่งมี 2 ชดุด้วยกนัคือ 

 

 ชุดแรก  ส ำหรับกำรประเมินสถำนกำรณ์ขัน้ต้นของชุมชนท่ีครอบคลุมด้ำนสังคม สุขภำพ 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน (ภำคผนวก ก.) 

 ชุดท่ีสองส ำหรับกำรประเมินศกัยภำพขัน้ต้นของชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำด้ำนสงัคม สขุภำพ 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน (ภำคผนวก ข) 

ภำพรวมของเคร่ืองมือน ำเสนอในแผนภำพท่ี 6 

 
 

แผนภาพท่ี 6 เคร่ืองมือส ำหรับกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชมุชน สสวศ. แบบรวดเร็ว 

เคร่ืองมือส าหรับ
การประเมิน 

1. แบบประเมิน
สถำนกำรณ์ชมุชน

เบือ้งต้น 

1.1 หมวดสงัคม 

1.2 หมวดสิ่งแวดล้อม
และสขุภำพ 

1.3 หมวดระบบนิเวศน์ 

1.4 หมวดเศรษฐกิจ
ชมุชน 

2. แบบประเมินศกัยภำพ
ขัน้ต้นของหน่วยงำน
ท้องถ่ินและชมุชน 

2.1 หมวดสงัคมและ
เศรษฐกิจ 

2.2 หมวดสิ่งแวดล้อม
และสขุภำพ:หน่วยงำน

ท้องถ่ิน 

2.3 หมวดสิ่งแวดล้อม
และสขุภำพ:ชมุชน 
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3.4 วธีิการใช้แบบประเมินการวเิคราะห์สถานการณ์ชุมชน สสวศ.  

 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมลูด้วยแบบประเมิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) คพรฟ./คพรต. และ (ถ้ำเป็นไปได้) คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำร่วมประชุมหำรือ ท ำกำรตกลง

วิธีกำรท ำงำน 

1.1) บทบำทหน้ำท่ีของแตล่ะคน 

1.2) กำรเก็บข้อมลู 

1.3) กำรประชำสมัพันธ์/แจ้งให้ชุมชนในพืน้ท่ีประกำศทรำบทัง้ก่อนและหลงักำรส ำรวจ

เก็บข้อมลู กำรสื่อสำรควรท ำมำกกว่ำหนึ่งช่องทำง เช่น วิทยุชุมชน แจ้งในท่ีประชุม

ประชำคม ปิดประกำศในพืน้ท่ีสำธำรณะและเป็นท่ีรู้จกัของชมุชน 

2) กำรกไหนดวิธีกำรเก็บข้อมลูและควำมคิดเห็นจำกชมุชน 

2.1) ผู้แทน คพรฟ. แต่ละท่ำน เก็บข้อมูล 2 เร่ืองหลักคือ สถำนกำรณ์ชุมชนเบือ้งต้น 
(ภำคผนวก ก.) และศกัยภำพของหน่วยงำนท้องถ่ินและชุมชนในกำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำในชมุชน (ภำคผนวก ข) 

2.2) ใช้แบบประเมิน 2 ชดุตำมท่ีเสนอใน หัวข้อ 3.3 หรือ แผนภาพท่ี 6 เก็บข้อมลูทุติย
ภมูใินพืน้ท่ีรับผิดชอบของตนเอง กรณีท่ีไมเ่คยมีกำรบนัทึกปัจจยัท่ีใช้ในกำรประเมิน
มำก่อนทัง้ในหน่วยงำนท้องถ่ินและข้อมลูระดบัชุมชน ให้ใช้แบบส ำรวจเพ่ือรวบรวม
ข้อมลูปฐมภมูิ 

2.3) สรุปผลท่ีได้จำกตำมแบประเมินและน ำกลบัสูค่ณะท ำงำน 
 3) วิธีกำรคิดคะแนน (ดตูำมตวัอย่ำงใน “ตัวอย่างการใช้แบบประเมิน ”) 

  3.1) ท ำเคร่ืองหมำยในข้อย่อยในแบบประเมินทัง้ 2 ชุด ท่ีพิจำรณำว่ำตรงกับสภำพ

ปัจจบุนัของพืน้ท่ี โดยใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่ (ตำมแหลง่ข้อมลูท่ีน ำเสนอในตำรำงท่ี1) หำกต้องเก็บข้อมลูเพ่ิมเติม 

สำมำรถใช้แบบส ำรวจท่ีน ำเสนอใน ภำคผนวก ง 

  3.2) คิดคะแนนตำมตวัเลขท่ีให้ไว้ 

  3.3) รวมคะแนน (คิดเป็นอตัรำร้อยละ) โดยแยกเป็นตำมประเดน็ดงันี ้

 สถำนกำรณ์ชมุชนเบือ้งต้น สำมำรถประเมินผลกระทบได้ 2 ระดบัดงันี ้

o คะแนนของระดบั “หมวด” มี 4หมวด (สงัคม, สิ่งแวดล้อมและสขุภำพ, ระบบ

นิเวศน์, เศรษฐกิจท้องถ่ิน 

o คะแนนของ “ประเดน็ย่อย”ในระดบัหมวด  
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 หมวดสงัคม มี ประเดน็ย่อย.7 เร่ือง 

 หมวดสิ่งแวดล้อมและสขุภำพ มี ประเดน็ย่อย. 9 เร่ือง 

 หมวดระบบนิเวศน์ มีข้อค ำถำม 9 ข้อ 

 หมวดเศรษฐกิจท้องถ่ิน มีข้อค ำถำม 11 ข้อ 

 ศกัยภำพของหน่วยงำนท้องถ่ินและชมุชน สำมำรถประเมินศกัยภำพได้ดงันี ้ 

o คะแนนระดบัหมวด 

 ด้ำนสงัคมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน: ภำพรวม 

 ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสขุภำพ: หน่วยงำนท้องถ่ิน 

 ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสขุภำพ: ชมุชน 

o คะแนนของ “ประเดน็ย่อย” แบ่งเป็น 3 ประเดน็ได้แก่ 

 หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 ระบบและกลไก 

 แผนงำน 

4) วิเครำะห์ผลคะแนนซึ่งสำมำรถด ำเนินได้ใน 2 ระดบั ดงันี ้

4.1) ระดบัหมวด  

 กำรคิดคะแนนในระดบัหมวดเพ่ือจัดล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็นปัญหำด้ำน(1) ด้ำน

สงัคม (2)  สิ่งแวดล้อมและสขุภำพ และ (3) ด้ำนเศรษฐกิจชมุชน 

4.2) ระดบัประเดน็ย่อยของแตล่ะหมวด  

 จำกข้อ 4.1 จะได้หมวดประเดน็ปัญหำท่ีจ ำเป็นต้องได้รับกำรจดักำร หลงัจำกนัน้สำมำรถ

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเดน็ย่อยในหมวดนัน้ๆตอ่  

ตวัอย่ำงวิธีคิด 

 ประเมินสถำนกำรณ์ชมุชนเบือ้งต้นด้วยแบบประเมนิ พบวำ่ ประเดน็ด้ำนสิ่งแวดล้อม

และสขุภำพมีคะแนนสงูสดุ ดงันัน้ประเดน็นีไ้ด้รับเลือกเป็นอนัดบัแรกส ำหรับกำรจดัท ำ

แผน ซึ่งสำมำรถจดัท ำแผนเป็นภำพรวม  

 หรือหำกต้องกำรให้กำรจดักำรตรงประเดน็มำกขึน้สำมำรถพิจำรณำตำมประเดน็ย่อยใน

หมวดนีซ้ึง่ประกอบด้วย สภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศยั คณุภำพอำกำศ ขยะ สำธำรณปูโภค 

ควำมปลอดภยั กำรเข้ำถึงแหลง่น ำ้สะอำด อำหำรปลอดภยั สถำนะสขุภำพทัว่ไป สถำน
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บริกำรสขุภำพ พำหะน ำโรค และกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ กำรคิดคะแนนให้คดิตำมข้อย่อย

ในประเดน็ย่อยนัน้ๆ เช่น สภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศยัมีข้อค ำถำม 3 ข้อ คะแนนเตม็เท่ำกบั 

9 คะแนน คะแนนท่ีได้ให้คิดเป็นร้อยละของคะแนนเตม็ 

5) สรุปประเดน็ปัญหำ ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ทัง้ระดบัหมวดและ/หรือประเดน็ย่อย เช่นเดียวกบั

ข้อ 4 (ดขู้อ 3.5) 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : หมู่บ้าน_____________ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

1. สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 

1. สขุลกัษณะของบ้ำนเรือน 

(แหลง่ข้อมลู:ข้อมลูควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน,จปฐ) 

 
1 

น้อย 

มีกำรจดับริเวณบ้ำนและภำยในบ้ำนเป็นประจ ำโดยมีที่ประกอบอำหำร มีที่เก็บน ำ้

สะอำด มีอปุกรณ์ก ำจัดขยะมูลฝอย สภำพในบ้ำนไม่มีแหลง่น ำ้เสียขงั มีส้วมที่ถกู

สขุลกัษณะเป็นระเบียบ อำจมีแหลง่เพำะพนัธุ์ของสตัว์และแมลงน ำโรค 

 

□ 
2 

ปำนกลำง 

มีกำรจดับริเวณบ้ำนและภำยในบ้ำนโดยมีที่ประกอบอำหำร มีที่เก็บน ำ้สะอำด มี

อปุกรณ์ก ำจดัขยะมูลฝอย สภำพในบ้ำนไม่มีแหลง่น ำ้เสียขงั ไม่มีส้วมที่ถกูสขุลกัษณะ

และมีแหล่งเพำะพนัธุ์ของสตัว์และแมลงน ำโรค 

□ 
3 

มำก 
ไม่มีมีกำรจดับริเวณบ้ำนและภำยในบ้ำนไม่มีส้วมที่ถกูสขุลกัษณะและมีแหล่งเพำะพนัธุ์

ของสตัว์และแมลงน ำโรค 

2. เหตรุ ำคำญ 

(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

 
1 

น้อย 
ชมุชนถูกรบกวนจำกเสยีง, ควำมสัน่สะเทือน, ฝุ่ นละออง, กลิน่, มลพิษอำกำศ, น ำ้เสยี, 

ขยะ หรือสำรพิษที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งและไม่สม ่ำเสมอ 

 

□ 
2 

ปำนกลำง 
ชมุชนถูกรบกวนจำกเสยีง, ควำมสัน่สะเทือน, ฝุ่ นละออง, กลิน่, มลพิษอำกำศ, น ำ้เสยี, 

ขยะ หรือสำรพิษที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งและสม ่ำเสมอ 

 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนถูกรบกวนจำกเสยีง, ควำมสัน่สะเทือน, ฝุ่ นละออง, กลิน่, มลพิษอำกำศ, น ำ้เสยี, 

ขยะ หรือสำรพิษที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพเป็นประจ ำทุกวนั  

 

ตัวอย่างการใช้แบบประเมิน  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : หมู่บ้าน_____________ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

3.  กำรควบคมุพำหะน ำโรค 

□ 
1 

น้อย 

มีกำรก ำจัดแหลง่เพำะพนัธุ์ลกูน ำ้ยงุลำย, มีกำรควบคมุและก ำจัดหน ูแมลงสำป 

แมลงวนั อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

มีร้อยละของบ้ำนที่ส ำรวจพบลกูน ำ้ยงุลำย (House Index , HI) <1* 

*HI < 1 คือ มคีวำมเสี่ยงต ่ำที่จะเกิดกำรแพร่โรค 

**HI หำได้จำก  

   
จ ำนวนบ้ำนที่ส ำรวจพบลกูน ำ้ยงุลำย

จ ำนวนบ้ำนที่ส ำรวจทัง้หมด
     

 

 
2 

ปำนกลำง 
มีกำรก ำจัดแหลง่เพำะพนัธุ์ลกูน ำ้ยงุลำย, มีกำรควบคมุและก ำจัดหน ูแมลงสำป 

แมลงวนั ที่ยังไม่สม ่ำเสมอ 

 

□ 
3 

มำก 

ชมุชนมีพำหะน ำโรคเช่น ยงุ หน ูแมลงวนั แมลงสำป อยู่ในพืน้ที่สำธำรณะและใน

ครัวเรือนที่อยู่อำศัยเป็นจ ำนวนมำก 

มีร้อยละของบ้ำนที่ส ำรวจพบลกูน ำ้ยงุลำย (House Index , HI) >10 

 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%)  [(1+1+2)/9] x 100 = 44 % 

2. คุณภาพอากาศ 

1. มลพิษอำกำศในชมุชน  □ น้อย ชมุชนไม่มีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโลง่ข้ำงบ้ำน, ไม่มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่  

ตัวอย่างการใช้แบบประเมิน  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : หมู่บ้าน_____________ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 1 นำและกำรจรำจรในชุมชนไม่ก่อให้เกิดฝุ่ นหรือควนั 

□ 
2 

ปำนกลำง 
ชมุชนไม่มีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโลง่ข้ำงบ้ำน, ไม่มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่

นำและกำรจรำจรในชุมชนก่อให้เกิดฝุ่ นหรือควนั 

3 มำก 
ชมุชนมีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโลง่ข้ำงบ้ำน    ,มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่นำ

และกำรจรำจรในชมุชนก่อให้เกิดฝุ่ นหรือควนัรบกวน 

2.ชมุชนถกูรบกวนจำกมลพิษ 

□ 
1 

น้อย ที่ตัง้ของชมุชนไม่อยู่ใกล้กบัแหลง่ก ำเนิดมลพิษ 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
ที่ตัง้ของชมุชนอยู่ห่ำงกบัแหล่งก ำเนิดมลพิษ อำกำศ /เสยีง/ น ำ้เสียในรัศมีมำกกว่ำ 5 

กิโลเมตร 

 
3 

มำก 
ที่ตัง้ของชมุชนอยู่ใกล้กบัแหลง่ก ำเนิดมลพิษ อำกำศ /เสยีง/ น ำ้เสยีภำยในรัศมี 5 

กิโลเมตร 

3. ผลกำรตรวจวัดเฝ้ำระวงัมลพิษอำกำศหลกัในพืน้ที่

(คำร์บอนมอนอกไซด์ ตะกั่ว ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่ น

ละออง โอโซน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) 

□ 
1 

น้อย ไม่เกินค่ำมำตรฐำนและมีระดบัคงที่ (ไม่เพิ่มขึน้) 
 

 
2 

ปำนกลำง ไม่เกินค่ำมำตรฐำนแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

ตัวอย่างการใช้แบบประเมิน  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : หมู่บ้าน_____________ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

* ใช้ข้อมลูกำรเฝ้ำระวังมลพิษในอำกำศของกรมควบคมุ

มลพิษ (ถ้ำมี) และข้อมูลจำกรำยงำนกำรติดตำม

ตรวจวดัของโรงไฟฟ้ำ 

□ 
3 

มำก เกินค่ำมำตรฐำน 

4. อตัรำป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ในเด็กอำยตุ ่ำ

กว่ำ 5 ขวบ (แหลง่ข้อมูล : หน่วยงำนสำธำรณสขุ) 

□ 
1 

น้อย อตัรำป่วยไม่เพิ่มขึน้ในรอบ  3 ปี 
 

□ 
2 

ปำนกลำง อตัรำป่วยขึน้ๆลงๆในรอบ 3 ปี 
 

 
3 

มำก อตัรำป่วยเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในรอบ 3 ปี 
 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) [(3+3+2+3)/12] x100 = 92% 

รวมคะแนนหมวดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(%) [(4+11)/21] x 100 = 71% 

ตัวอย่างการใช้แบบประเมิน  
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ตัวอย่าง พิจำรณำตำม “ตวัอย่ำงกำรใช้แบบประเมิน”  

 สมมติว่ำข้อมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมตรงตำมเกณฑ์กำรตัดสินตำมท่ีแสดงใน ตัวอย่าง ผลกำร

ประเมินแสดงให้เห็นวำ่หมวดสิ่งแวดล้อมและสขุภำพมีล ำดบัคะแนนสงูสดุ (เท่ำกบั ร้อยละ 71) 

 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71  ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อมและสขุภำพ เมื่อพิจำรณำประเดน็ย่อย (มี 11 

ประเดน็) พบวำ่ คุณภาพอากาศ มีคะแนนสงูสดุ ตำมด้วยเร่ือง ขยะ สภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศยั 

สำธำรณปูโภค สถำนะสขุภำพทัว่ไป ควำมปลอดภยั กำรเข้ำถึงแหล่งน ำ้สะอำด อำหำรปลอดภยั 

สถำนบริกำรสขุภำพ พำหะน ำโรค และกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ ดงันัน้สำมำรถตดัสินใจในกำรจัดท ำ

แผนซึ่งอำจจะท ำทกุเร่ือง หรือเฉพำะเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีสดุก็ได้ 

 ส ำหรับแบบประเมินศักยภำพชุมชนกำรจัดกำรปัญหำด้ำนสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจท้องถ่ินพิจำรณำวำ่ชมุชนมีหรือไม่มี ถ้ำมีศกัยภำพพิจำรณำต่อว่ำมีอยู่ในระดบัใด โดย

ปัจจัยย่อยในแบบประเมินจะสะท้อนถึงสมรรถนะของหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ และ

สมรรถนะของชมุชนเอง กำรแปลผลสำมำรถอธิบำยได้ทัง้ในระดบัหมวดและประเดน็ย่อย 

 ในท ำนองเดียวกันเมื่อประเมินปัจจัยย่อยหรือหมวดอ่ืนๆ ก็จะได้ผลในลักษณะเดียวกันและ

สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกนัได้ทัง้ในระดบัปัจจยัย่อยและระดบัหมวดตำ่งๆ  

 กรณีท่ีมีข้อมูลหรือสิ่งท่ีสังเกตได้อยู่นอกรำยกำรของแบบประเมินใ ห้บันทึกลงในช่อง“บันทึก

ประเดน็ปัญหำ” 

 

3.5 การสรุปประเด็นปัญหา 

 ผลจำกกำรประเมินท ำให้ทรำบวำ่ชมุชนมีประเดน็ปัญหำในเร่ืองใด อย่ำงไรก็ตำมผลกำรประเมิน

ไม่สำมำรถระบุแหล่งของกำรเกิดผลกระทบได้ สิ่งท่ีได้เป็นกำรพิจำรณำในภำพรวมของพืน้ท่ีซึ่งจะได้รับ

ผลกระทบจำกหลำกหลำยแหลง่ก ำเนิด เช่น แหลง่ก ำเนิดมลพิษอำกำศอำจมำจำกบ้ำนเรือน อตุสำหกรรม 

กำรเกษตร หรือยำนยนต์ สำเหตขุองระบบทำงเดินหำยใจก็เป็นสำเหตรุ่วม ตวัอย่ำงกำรกรอกผลจำกกำร

ประเมินสถำนกำรณ์และศักยภำพกำรจัดกำรปัญหำสังคม สุขภำพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน 

น ำเสนอในตำรำงด้ำนลำ่ง 
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แบบฟอร์ม 1 ล าดับประเด็นปัญหาจากการประเมินสถานการณ์เบือ้งต้น 

ล าดับ ระดับหมวด คะแนน ล าดับ ประเด็นย่อยในระดับหมวด คะแนน 

      

      

      

      

      

      

 

ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์ม 1 

แบบฟอร์ม 1 ล าดับประเด็นปัญหาจากการประเมินสถานการณ์เบือ้งต้น 

ล าดับ ระดับหมวด คะแนน ล าดับ ประเด็นย่อยในระดับหมวด คะแนน 

1 สิง่แวดล้อมและสขุภำพ  
1.1 สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศยั  

1.2  คณุภำพอำกำศ  

2 เศรษฐกิจท้องถ่ิน  
   

   

3 สงัคม  

3.1 ควำมมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

 

3.2 กำรเงินและอำชีพ  

4 ระบบนิเวศน์     
 
 

แบบฟอร์ม 2 ประเด็นจากการประเมินศักยภาพเบือ้งต้น 

ล าดับ ระดับหมวด คะแนน ล าดับ ประเด็นย่อยในระดับหมวด คะแนน 
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ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มท่ี 2 

แบบฟอร์ม 2 ประเด็นจากการประเมินศักยภาพเบือ้งต้น 

ล าดับ ระดับหมวด คะแนน ล าดับ ประเด็นย่อยในระดับหมวด คะแนน 

1 
ด้ำนสงัคมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

(หน่วยงำนท้องถ่ินและชุมชน) 

 1.1 หน่วยงำนรับผิดชอบ  

1.2 ระบบและกลไก  

1.3  แผนงำน  

2 
ด้ำนสิง่แวดล้อมและสขุภำพ: 

หน่วยงำนท้องถ่ิน 

 1.1 หน่วยงำนรับผิดชอบ  

1.2 ระบบและกลไก  

1.3  แผนงำน  

3 

ด้ำนสิง่แวดล้อมและสขุภำพ: 

ชมุชน 

 1.1 หน่วยงำนรับผิดชอบ  

1.2 ระบบและกลไก  

1.3  แผนงำน  

 

 

3.6 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 ขัน้ตอนนีด้ ำเนินกำรต่อเน่ืองกับข้อ 3.5 สรุปประเด็นปัญหำ โดยกำรให้น ำ้หนักแต่ละประเด็น

ปัญหำตำมเกณฑ์กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำซึ่งมี 10 ปัจจยัได้แก่ ขนำดของปัญหำ ควำมจ ำเป็น

เร่งดว่น ควำมรุนแรงของปัญหำ ควำมยำกง่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร ควำมสอดคล้องกับระเบียบกองทุน 

ควำมสอดคล้องกบับริบทของชมุชน ควำมตอ่เน่ืองของโครงกำร ควำมทบัซ้อนกับแผนงำนอ่ืน ควำมสนใจ

ของชมุชน และผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำร รำยละเอียดน ำเสนอในภาคผนวก ค 
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ตวัแบบประเมนิในสว่นนีม้ี 4 หมวดด้วยกนัคือ  

 หมวดสงัคม (7 ประเดน็ย่อย) 

  หมวดสิ่งแวดล้อมและสขุภำพ ( 9 ประเดน็ย่อย)  

 หมวดระบบนิเวศน์ (9 ข้อ)และ 

 หมวดเศรษฐกิจชมุชน (11 ข้อ)   

 

รำยละเอียดน ำเสนอตำมล ำดบัดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
(1) แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: ผลกระทบสังคม สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน 
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หมวดสังคม 

 

 ตวัแบบส ำรวจนีม้กีำรประเมนิทัง้หมด 7 ประเดน็ย่อย 36 ข้อค ำถำม ดงันี ้
 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

1. ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (3 ข้อ) 

1. มีควำมมัน่คงในที่อยู่อำศยั 
(แหลง่ข้อมลู จปฐ.และสอบถำมจำก อบต.)  

□ 
1 

น้อย 
ครัวเรือนในชมุชนมีควำมมัน่คงในที่อยู่อำศยัและบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร คือ อยู่ได้โดยไม่ต้องกงัวลว่ำจะมีปัญหำ
เร่ืองที่พกัอำศัย เช่น ถกูไลท่ี่ และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวรอยู่ต่อไปได้อย่ำงน้อย 5 ปี 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ครัวเรือนในชมุชนมีควำมมัน่คงในที่อยู่อำศยัและบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร แต่ยงัคงมีควำมกงัวลในเร่ืองของปัญหำ
เร่ืองที่พกัอำศัยในเป็นบำงครัง้ 

□ 
3 

มำก ครัวเรือนในชมุชนไม่มีควำมมัน่คงในที่อยู่อำศยัประกอบกบับ้ำนมีลกัษณะสภำพที่ไม่คงทนถำวร  

2. มีระบบกำรป้องกนัอบุติัภัย 
(แหลง่ข้อมลู จปฐ.และสอบถำมจำก อบต.) 

□ 
1 

น้อย 
ครัวเรือนในชมุชนนี ้เมื่อมีกำรขบัขี่ยำนพำหนะ ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองป้องกนั ในกำรประกอบอำชีพได้มีกำร
ป้องกนัอบุติัภัยอย่ำงถกูวิธีสม ่ำเสมอ 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ครัวเรือนในชมุชนนี ้เมื่อมีกำรขบัขี่ยำนพำหนะ ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองป้องกนั ในกำรประกอบอำชีพได้มีกำร
ป้องกนัอบุติัภัยอย่ำงถกูวิธีเป็นครัง้ครำว 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

□ 
3 

มำก 
ครัวเรือนในชมุชนนี ้เมื่อมีกำรขบัขี่ยำนพำหนะ ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองป้องกนั ในกำรประกอบอำชีพไม่ได้มี
กำรป้องกนัอบุติัภัยอย่ำงถกูวิธี 

3.  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
(แหลง่ข้อมลู : สถิติคดีจำกสถำนีต ำรวจใน
พืน้ที่ และจำกกำรสอบถำมก ำนนั 
ผู้ใหญ่บ้ำนในพืน้ที่) 

□ 
1 

น้อย 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนในชมุชนนีไ้ม่เคยมีคนถูกลกัทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสยีทรัพย์ 
กระท ำอนำจำร ข่มขืน กระท ำช ำเรำ ถกูท ำร้ำยร่ำงกำย ถกูฆ่ำตำยหรือมีกำรบกุรุกที่อยู่อำศยั หรืออำชญำกรรม
อื่นๆ ที่เก่ียวกบัชีวิตและทรัพย์สนิ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนในชมุชนนีม้ีคนถูกลกัทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสยีทรัพย์ กระท ำ
อนำจำร ข่มขืน กระท ำช ำเรำ ถกูท ำร้ำยร่ำงกำย ถูกฆ่ำตำยหรือมีกำรบกุรุกที่อยู่อำศยั หรืออำชญำกรรมอื่นๆ ที่
เก่ียวกบัชีวิตและทรัพย์สนิ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 

□ 
3 

มำก 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนในชมุชนนีม้ีคนถูกลกัทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสยีทรัพย์ กระท ำ
อนำจำร ข่มขืน กระท ำช ำเรำ ถกูท ำร้ำยร่ำงกำย ถูกฆ่ำตำยหรือมีกำรบกุรุกที่อยู่อำศยั หรืออำชญำกรรมอื่นๆ ที่
เก่ียวกบัชีวิตและทรัพย์สนิ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่บ่อยครัง้ 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/9) x 100 
2. การจดัการการเงนิและอาชีพ ( 8 ข้อ) 

1. มีกำรลดรำยจ่ำยด้ำนอำหำรกำรกิน 
(แหลง่ข้อมลู: จปฐ./ข้อมลู จำกนกัพฒันำ
ชมุชน นกัส่งเสริมกำรเกษตร) 

1 น้อย 
ครัวเรือนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  มีกำรลดรำยจ่ำยด้ำนอำหำรกำรกิน เช่น มีกำรปลกูพืชผกัสวนครัว กำรเลีย้ง
สตัว์ 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ครัวเรือนในชมุชนร้อยละ 20- 50 มีกำรลดรำยจ่ำยด้ำนอำหำรกำรกิน เช่น มีกำรปลกูพืชผกัสวนครัว กำรเลีย้งสตัว์
ไว้เป็นอำหำร 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

□ 
3 

มำก 
ครัวเรือนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 20 มีกำรลดรำยจ่ำยด้ำนอำหำรกำรกิน เช่น มีกำรปลกูพืชผกัสวนครัว กำรเลีย้ง
สตัว์ไว้เป็นอำหำร 

2. คนในชมุชนมีอำชีพ 
(แหลง่ข้อมลู :  จปฐ./สอบถำมจำกองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน)  

□ 
1 

น้อย คนในชุมชนมีอำชีพ มีรำยได้เลีย้งครอบครัวสม ่ำเสมอ คนไปท ำงำนนอกชุมชนมีน้อย 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชุมชนมีทัง้ที่มีกำรประกอบอำชีพภำยในชุมชนและกลุ่มคนที่ไปท ำงำนนอกชมุชน 

□ 
3 

มำก คนในชุมชนยังไม่มีอำชีพและขำดรำยได้จ ำนวนมำก จงึท ำให้ต้องออกไปท ำงำนนอกชมุชนเป็นจ ำนวนมำก 

3. กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มแก่ครอบครัว 
(แหลง่ข้อมลู :  จปฐ./ ข้อมลูจำกองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน/ นกัพฒันำชมุชน / นกั
สง่เสริมกำรเกษตร) 

□ 
1 

น้อย 
ครัวเรือนในชมุชนมีกำรประกอบอำชีพเสริมเป็นประจ ำ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัว ตำมควำมถนัดและศักยภำพ
ของตนเอง 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ครัวเรือนในชมุชนมีกำรประกอบอำชีพเสริมเป็นครัง้ครำว เพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่รำยได้ไม่
เพียงพอต่อรำยจ่ำย 

□ 
3 

มำก ครัวเรือนในชมุชนไม่มีกำรประกอบอำชีพเสริม 

4. กำรว่ำงงำนในชุมชน 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / 

□ 
1 

น้อย ไม่มีคนว่ำงงำนในชมุชน 
 

□ ปำน มีคนว่ำงงำน  ไม่ถงึ 10 % ในชมุชน 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

ส ำนกังำนจดัหำงำนจังหวดั) 2 กลำง 

□ 
3 

มำก มีคนว่ำงงำน มำกกว่ำ 10 % 

5. คนในชมุชนมีรำยได้เพียงพอกบัรำยจ่ำย 
(แหลง่ข้อมลู : จปฐ. / องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน / นกัพฒันำชมุชน)  

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนมีรำยได้เพียงพอกบัรำยจ่ำย 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนมีรำยได้ที่เพียงพอกบัรำยจ่ำยเป็นบำงครัง้ 

□ 
3 

มำก คนในชมุชนมีรำยได้ที่ไม่มีเพียงพอต่อรำยจ่ำย 

6. คนในชมุชนมีกำรออมเงิน 
(แหลง่ข้อมลู : จปฐ. / องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน / นกัพฒันำชมุชน)  

□ 
1 

น้อย 
ครัวเรือนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50 มีกำรเก็บออมเงิน เช่น เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกกลุม่ออมทรัพย์ เงินฝำกสหกรณ์ 
เงินฝำกกองทนุต่ำง  ๆเงินสดที่เก็บออมไว้เอง กำรซือ้พนัธบตัร กำรซือ้ทอง กำรซือ้บ้ำน กำรซือ้ประกนัชีวิต หรือ เงินฌำปนกิจ
สงเครำะห์ เป็นต้น   

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ครัวเรือนในชมุชน ร้อยละ 20 -50  มีกำรเก็บออมเงิน เช่น เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกกลุม่ออมทรัพย์ เงินฝำกสหกรณ์ เงิน
ฝำกกองทนุต่ำง  ๆเงินสดที่เก็บออมไว้เอง กำรซือ้พนัธบตัร กำรซือ้ทอง กำรซือ้บ้ำน กำรซือ้ประกนัชีวิต หรือ เงินฌำปนกิจ
สงเครำะห์ เป็นต้น   

□ 
3 

มำก 
ครัวเรือนในชมุชนน้อยกว่ำ ร้อยละ 20 มีกำรเก็บออมเงิน เช่น เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกกลุม่ออมทรัพย์ เงินฝำกสหกรณ์ เงิน
ฝำกกองทนุต่ำง  ๆเงินสดที่เก็บออมไว้เอง กำรซือ้พนัธบตัร กำรซือ้ทอง กำรซือ้บ้ำน กำรซือ้ประกนัชีวิต หรือ เงินฌำปนกิจ
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

สงเครำะห์ เป็นต้น   

7. มีกำรปลกูต้นไม้ผล ไม้ใช้สอย 
(แหลง่ข้อมลู : จปฐ. / องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน / นกัสง่เสริมกำรเกษตร) 

□ 
1 

น้อย 
ครัวเรือนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  มีกำรปลกูต้นไม้ผลไม้ใช้สอย เพื่อกำรอปุโภค บริโภคต่อกำรครองชีพภำยใน
ชมุชน 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ครัวเรือนในชมุชนร้อยละ 20- 50  มีกำรปลกูต้นไม้ผลไม้ใช้สอย เพื่อกำรอปุโภค บริโภคต่อกำรครองชีพภำยใน
ชมุชน 

3 มำก 
ครัวเรือนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 50  มีกำรปลกูต้นไม้ผลไม้ใช้สอย เพื่อกำรอปุโภค บริโภคต่อกำรครองชีพภำยใน
ชมุชน 

8. มีกำรใช้สำรฆ่ำแมลงลดลง ปรับใช้
สมนุไพรทดแทน 
(แหลง่ข้อมลู : องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / 
นกัสง่เสริมกำรเกษตร) 

□ 
1 

น้อย 
มีกำรใช้สำรฆ่ำแมลงลดลง ปรับใช้สมนุไพรทดแทน เพื่อลดกำรพึง่พิงจำกระบบภำยนอกและลดกำรท ำลำย
สิง่แวดล้อมและสขุภำพของเกษตรกรและผู้บริโภค 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

มีกำรใช้สำรฆ่ำแมลงลดลง แต่ยงัไม่ได้มีกำรปรับเปลีย่นมำใช้สมนุไพรแทน 

□ 
3 

มำก มีกำรใช้สำรฆ่ำแมลงในกำรท ำกำรเกษตรแบบเดิม 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/24) x 100 
3. อบายมุขและการส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว (3 ข้อ) 

1. ครอบครัวในชมุชนมีควำมอบอุ่น 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / 

□ 
1 

น้อย 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนในชมุชนนีม้ีโอกำส อยู่พร้อมหน้ำกนั มีควำมเคำรพนบัถือซึง่กนัและกนั มีกำร
ปรึกษำหำรือ สมำชิกในครัวเรือนไม่เคยหนีออกจำกบ้ำน  คนอยู่คนเดียว มีควำมสขุ 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
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ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

อสม. / ผู้น ำชมุชน) □ 
2 

ปำน
กลำง 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนในชมุชนนีม้โีอกำส อยู่พร้อมหน้ำกนับ้ำงเป็นครัง้ครำว มีควำมเคำรพนบัถือซึ่งกนัและ
กนั มีกำรปรึกษำหำรือ  

□ 
3 

มำก 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนในชมุชนนีไ้ม่มีโอกำส อยู่พร้อมหน้ำกนั  สมำชิกในครัวเรือนไม่ต่ำงแยกย้ำยท ำหน้ำที่
ของตนเอง จนไม่มีเวลำได้พบปะพดูคุยกนั 

2. กำรสบูบหุร่ี กำรด่ืมสรุำ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / 
อสม. / ผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนนี ้ไม่ติดสรุำ (เหล้ำ เบียร์ ยำดอง กระแช่ หรือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์)และ ไม่สบูบหุร่ี (ยำสบู หรือยำมวน) 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนนี ้ด่ืมสรุำ (เหล้ำ เบียร์ ยำดอง กระแช่ หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์)และ สบูบหุร่ี (ยำสบู หรือยำมวน) เป็น
ครัง้ครำว 

□ 
3 

มำก คนในชมุชนนีติ้ดสรุำ (เหล้ำ เบียร์ ยำดอง กระแช ่หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์)และ สบูบหุร่ี (ยำสบู หรือยำมวน) 

3. กำรใช้สำรเสพติด 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / 
อสม. / ผู้น ำชมุชน / เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ดแูล
พืน้ที่) 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกำรซือ้ขำยสำรเสพติดและไม่มีคนติดสำรสพติดในชมุชน 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

มีกำรซือ้ขำยสำรเสพติดและมีคนติดสำรเสพติดในชุมชนบำงคน/บำงกลุ่ม 

□ 
3 

มำก 
มีกำรซือ้ขำยสำรเสพติดและมีคนติดสำรเสพติดในชุมชนจ ำนวนมำก 
 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/9) x 100 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

4.  การศึกษา (6 ข้อ) 

1. แหลง่ศกึษำในชุมชน  
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / 
โรงเรียนในพืน้ที่) 

□ 
1 

น้อย 
มีโรงเรียนประถม และมธัยม รวมทัง้แหลง่กำรศึกษำหำควำมรู้สำธำรณะ เช่น ศนูย์กำรเรียนรู้ของชมุชน ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ ศนูย์อินเตอร์เน็ต วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น ในชมุชน 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

มีโรงเรียนประถม หรือ โรงเรียนมธัยมในชมุชนเท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก ไม่มีแหล่งศกึษำในชมุชน 

2. เด็กอำย ุ6 - 15 ปี ได้รับกำรศกึษำภำค
บงัคบั 9 ปี 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และโรงเรียนในเขตชมุชน) 

□ 
1 

น้อย เด็กอำยุระหว่ำง 6 ถงึ 15 ปี ทกุคนได้เข้ำเรียนกำรศกึษำในระดบัชัน้ ป.1 ถงึ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

เด็กอำยุระหว่ำง 6 ถงึ 15 ปี บำงคน/บำงกลุม่ที่ไม่ได้เข้ำเรียนกำรศึกษำในระดบัชัน้ ป.1 ถงึ ม.3 (กำรศกึษำภำค
บงัคบั 9 ปี) 

□ 
3 

มำก 
เด็กอำยุระหว่ำง 6 ถงึ 15 ปี จ ำนวนมำกไม่ได้เข้ำเรียนกำรศึกษำในระดบัชัน้ ป.1 ถงึ ม.3 (กำรศึกษำภำคบงัคบั 9 
ปี) 

3.เด็กที่จบกำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี ได้มี
โอกำสเรียนต่อ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และโรงเรียนในเขตชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
เด็กจบชัน้ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) ได้เรียนต่อในมธัยมศกึษำตอนปลำย 
 (ม.4 ถงึ ม.6) หรือเทียบเท่ำ ซึง่รวมถงึกำรได้เรียนต่อในสำยอำชีพด้วย 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

เด็กจบชัน้ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) ได้เรียนต่อในมธัยมศกึษำตอนปลำย 
 (ม.4 ถงึ ม.6) หรือเทียบเท่ำ  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
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บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

□ 
3 

มำก 
เด็กจบชัน้ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) ไม่มีโอกำสได้เรียนต่อในมธัยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 ถงึ ม.6) หรือ
เทียบเท่ำ ซึง่รวมถงึกำรได้เรียนต่อในสำยอำชีพด้วย  

4.เด็กที่จบกำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี และ
ไม่ได้เรียนต่อได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และโรงเรียนในเขตชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
เด็กจบชัน้ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) ที่ไม่ได้เรียนต่อชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย  
(ม.4 ถงึ ม.6) หรือเทียบเท่ำ (เช่น ปวช.) ที่ยงัไม่มีงำนท ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพต่ำง  ๆที่หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
หรือเอกชนจดัขึน้ทกุคน อย่ำงน้อย  2 อำชีพ 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

เด็กจบชัน้ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) ที่ไม่ได้เรียนต่อชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 
 (ม.4 ถงึ ม.6) หรือเทียบเท่ำ (เช่น ปวช.) ที่ยงัไม่มีงำนท ำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพต่ำง  ๆที่หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
หรือเอกชนจดัขึน้ทกุคน อย่ำงน้อย 1 อำชีพ 

□ 
3 

มำก 
เด็กจบชัน้ ม.3 (กำรศกึษำภำคบงัคบั 9 ปี) ที่ไม่ได้เรียนต่อชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 
 (ม.4 ถงึ ม.6) หรือเทียบเท่ำ (เช่น ปวช.) ที่ยงัไม่มีงำนท ำ ไม่ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพต่ำง  ๆที่หน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนจัดขึน้ 

5. คนอำย ุ15 - 60 ปีเต็ม อ่ำนออกและ
เขียนภำษำไทยได้ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และโรงเรียนในเขตชมุชน) 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนที่มีอำย ุ15 - 60 ปีเต็ม อ่ำนออกและเขียนภำษำไทยได้ทกุคน 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนที่มีอำย ุ15 - 60 ปีเต็ม อ่ำนออกและเขียนภำษำไทยได้บำงส่วน 

□ 
3 

มำก คนในชมุชนที่มีอำย ุ15 - 60 ปีเต็ม อ่ำนออกและเขียนภำษำไทยได้น้อยมำก 
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ประเด็นปัญหา 
มี 

6.คนในชมุชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
คนในชมุชนได้รับรู้ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ในด้ำนกำรประกอบอำชีพ ด้ำน
กำรตลำด (กำรซือ้ขำยผลผลติ) ด้ำนอำหำรกำรกิน ด้ำนสขุภำพอนำมยั ด้ำนกฎหมำยที่ควรรู้ ด้ำนข่ำวสำรบ้ำนเมือง
หรือด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น มำกกว่ำ  5 ครัง้ ต่อ 1 สปัดำห์ 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนได้รับรู้ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ในด้ำนกำรประกอบอำชีพ ด้ำน
กำรตลำด (กำรซือ้ขำยผลผลติ) ด้ำนอำหำรกำรกิน ด้ำนสขุภำพอนำมยั ด้ำนกฎหมำยที่ควรรู้ ด้ำนข่ำวสำรบ้ำนเมือง
หรือด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น อย่ำงน้อยสปัดำห์ละ 5 ครัง้ 

□ 
3 

มำก 
คนในชมุชนไม่ได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ในด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
ด้ำนกำรตลำด (กำรซือ้ขำยผลผลติ) ด้ำนอำหำรกำรกิน ด้ำนสขุภำพอนำมยั ด้ำนกฎหมำยที่ควรรู้ ด้ำนข่ำวสำร
บ้ำนเมืองหรือด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/18) x 100 

5. การจดัสวัสดิการในชุมชน (4 ข้อ) 

1. คนในชมุชนมีกระบวนกำรท ำควำม
เข้ำใจในปัญหำและสถำนกำรณ์ของชมุชน 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

1 น้อย มีพืน้ที่เพื่อกำรพูดคยุกนัในเร่ืองปัญหำและสถำนกำรณ์ของชมุชนเป็นประจ ำ  

□ 
2 

ปำน
กลำง 

มีพืน้ที่ในกำรพดูคุยกนัในเร่ืองปัญหำและสถำนกำรณ์ของชุมชนต่อเมื่อเกิดปัญหำและสถำนกำรณ์ขึน้มำในชุมชน
เท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก ไม่มีพืน้ที่เพื่อกำรพดูคุยกนัในเร่ืองปัญหำและสถำนกำรณ์ของชุมชน 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

2. ผู้สงูอำยใุนชมุชนได้รับกำรดแูลเอำใจใส่ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 
 

□ 
1 น้อย 

ผู้สงูอำยทุกุคนได้รับกำรดแูลเอำใจใสใ่นชีวิต ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือ้ผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม และได้รับกำร
ดแูลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้ป่วย กำรเอำใจใสด้่ำนสภำพจิตใจจำกคนในครัวเรือน  และไม่มีผู้สงูอำยทุี่ถูกทอดทิง้ 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ผู้สงูอำยทุกุคนได้รับกำรดแูลเอำใจใสใ่นชีวิต ควำมเป็นอยู่ ทัง้ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือ้ผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม และกำรดแูล
เมื่อยำมเจ็บไข้ได้ป่วย กำรเอำใจใสด้่ำนสภำพจิตใจจำกคนในครัวเรือน 

□ 
3 

มำก 
ผู้สงูอำยุสว่นใหญ่ไม่ได้รับกำรดแูลเอำใจใส่ในชีวิต ทัง้ควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือ้ผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม และ
ไม่ได้รับกำรดแูลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยทัง้ด้ำนกำย และด้ำนสภำพจิตใจจำกคนในครัวเรือน รวมถงึผู้สงูอำยบุำงคนยงัถูก
ทอดทิง้ 

3. ผู้พิกำรในชมุชนได้รับกำรดแูลเอำใจใส่ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
ผู้พิกำรทกุคนได้รับกำรดแูลเอำใจใสใ่นชีวิตควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือ้ผ้ำเคร่ืองนุ่งห่ม และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้
ป่วย กำรเอำใจใสด้่ำนสภำพจิตใจ  จำกทัง้ 3 ระบบ คือ ระบบคนในครอบครัว  ระบบชมุชน ระบบหน่วยงำนภำยนอก  

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ผู้พิกำรทกุคนได้รับกำรดแูลเอำใจใสใ่นชีวิตควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือ้ผ้ำเคร่ืองนุ่งห่ม และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้
ป่วย กำรเอำใจใสด้่ำนสภำพจิตใจ  อย่ำงน้อย 2 ระบบ  คือ ระบบคนในครอบครัว  ระบบชมุชน ระบบหน่วยงำนภำยนอก 

□ 
3 

มำก 
ผู้พิกำรทกุคนได้รับกำรดแูลเอำใจใสใ่นชีวิตควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสือ้ผ้ำเคร่ืองนุ่งห่ม และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้
ป่วย กำรเอำใจใสด้่ำนสภำพจิตใจจำกระบบใดระบบหนึ่งเท่ำนัน้ คือ  ระบบคนในครอบครัว  ระบบชุมชน  ระบบหน่วยงำน
ภำยนอก  

 
 

□ 
1 น้อย 

ชนุชนให้ควำมช่วยเหลอืแก่ผู้ยำกล ำบำก (ยำกจน) สม ่ำเสมอ เช่น อำหำร เงินทนุ  เป็นต้น และเปิดโอกำสให้บคุคล
เหลำ่นัน้ได้มีกำรฝึกอำชีพจำกกลุม่อำชีพในชมุชนเพื่อเลีย้งตวัเอง 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

 
4. ผู้ยำกล ำบำก (ยำกจน) ในชมุชนได้รับ
กำรช่วยเหลอื  
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 
 
 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ชมุชนให้ควำมช่วยเหลอืแก่ผู้ยำกล ำบำก (ยำกจน) เป็นครัง้ครำว เช่น เร่ืองอำหำร เงินทนุ เป็นต้น 

 □ 
3 มำก ชมุชนไม่ให้ควำมช่วยเหลอืแก่ผู้ยำกล ำบำก (ยำกจน) 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/12) x 100 

6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (8 ข้อ) 

1. คนในชมุชนเป็นสมำชิกกลุม่ที่ตัง้ขึน้ใน
หมู่บ้ำน ต ำบล 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  เป็นสมำชิกกลุ่มที่ตัง้ขึน้ในหมู่บ้ำน ต ำบล   

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนร้อยละ  20- 50  เป็นสมำชิกกลุ่มที่ตัง้ขึน้ในหมู่บ้ำน ต ำบล 

□ 
3 

มำก คนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 20  เป็นสมำชิกกลุม่ที่ตัง้ขึน้ในหมู่บ้ำน ต ำบล 

2. คนในชมุชนมีสว่นร่วมแสดงควำม
คิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชมุชนหรือท้องถ่ิน 

□ 
1 

น้อย 
คนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนพฒันำชมุชนหรือท้องถ่ินโดยกำรจดัเวที
ประชำคม เวทีชำวบ้ำน ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อมลู ค ำชีแ้จง และเหตผุล จำกทกุฝ่ำยทีเก่ียวข้อง  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนร้อยละ 20- 50  เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนพฒันำชมุชนหรือท้องถ่ินโดยกำรจดัเวทีประชำคม 
เวทีชำวบ้ำน ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพือ่รับฟังข้อมลู ค ำชีแ้จง และเหตผุล จำกทกุฝ่ำยทีเก่ียวข้อง  

□ 
3 มำก 

คนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 20  เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนพฒันำชมุชนหรือท้องถ่ินโดยกำรจดัเวที
ประชำคม เวทีชำวบ้ำน ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อมลู ค ำชีแ้จง และเหตผุล จำกทกุฝ่ำยทีเก่ียวข้อง 

3. คนในชมุชนเข้ำร่วมท ำกิจกรรม
สำธำรณะของหมู่บ้ำน 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
คนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  เข้ำร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำน โดยกำรออกแรงงำน เงิน หรือวัสดอุุปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น สร้ำง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและน ำ้เสยี แปรรูปผลผลติ เป็นต้น 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนร้อยละ 20-50  เข้ำร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำน โดยกำรออกแรงงำน เงิน หรือวัสดอุุปกรณ์ต่ำงๆ 
เช่น สร้ำง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและน ำ้เสีย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น 

□ 
3 มำก 

คนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 20  เข้ำร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำน โดยกำรออกแรงงำน เงิน หรือวัสดอุุปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น สร้ำง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและน ำ้เสยี แปรรูปผลผลติ เป็นต้น 

4.คนในชมุชนที่มีสทิธิไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ใน
ทกุระดบั      
 เช่น  กำรเลอืกตัง้ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนนั องค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล (อบต.) เทศบำล  องค์กำร
บริหำรสว่นจงัหวดั (อบจ.) สมำชิกวฒุิสภำ 

□ 
1 น้อย คนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  ไปใช้สทิธิกำรเลอืกตัง้ทกุครัง้  

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

คนในชมุชนร้อยละ 20-50  ไปใช้สทิธิกำรเลอืกตัง้ทกุครัง้ 

□ 
3 มำก คนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 20  ไปใช้สทิธิกำรเลอืกตัง้ทกุครัง้ 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

(ส.ว.) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.)  
(แหลง่ข้อมลู : ส ำนกังำนกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จงัหวดั /:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
ผู้น ำชมุชน))  

5. มีกำรรวมกลุม่ เพื่อเรียนรู้และท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 น้อย ในชมุชนมีกำรรวมกลุม่มำกกว่ำ 10 กลุ่ม 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ในชมุชนมีกำรรวมกลุม่  มำกกว่ำ 5 กลุ่ม 

□ 
3 

มำก ในชมุชนมีกำรรวมกลุม่ น้อยกว่ำ 5    กลุม่ 

6.คนในชมุชนมีเวทีกำรเรียนรู้ แลกเปลีย่น
กนัอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้องค์ควำมรู้และกำร
จดักำร 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
ในชมุชนมีพืน้ที่หรือเวทีกำรพูดคยุแลกเปลี่ยนทัง้ข่ำวสำร ควำมรู้ต่ำงๆ เช่นมีสภำกำแฟ เวทีประชำคม ห้องสมดุ
หมู่บ้ำน วดั เป็นต้น และสิ่งเหลำ่นีเ้กิดขึน้ทุกวนั 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ในชมุชนมีพืน้ที่หรือเวทีกำรพูดคยุแลกเปลี่ยนทัง้ข่ำวสำร ควำมรู้ต่ำงๆ เช่นมีสภำกำแฟ เวทีประชำคม ห้องสมดุ
หมู่บ้ำน วดั เป็นต้น และสิ่งเหลำ่นีเ้กิดขึน้ทกุวนัหยดุหรือวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 

□ 
3 มำก 

ในชมุชนมีพืน้ที่หรือเวทีกำรพูดคยุแลกเปลี่ยนทัง้ข่ำวสำร ควำมรู้ต่ำงๆ เช่นมีสภำกำแฟ เวทีประชำคม ห้องสมดุ
หมู่บ้ำน วดั เป็นต้น แต่คนในชุมชนไม่ได้ใช้พืน้ที่เหลำ่นีเ้ท่ำที่ควร และไม่ค่อยออกมำพดูคยุกนัมำกนกั 

7. คนในชมุชนมีกำรพูดถงึเร่ืองสำธำรณะ □ น้อย ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรประชมุหรือประชำคมหมู่บ้ำนมีคนพูดถงึเร่ืองประโยชน์ของชมุชนมำกกว่ำประโยชน์ของ  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

มำกกว่ำเร่ืองตนเอง 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

1 บคุคล 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรประชมุหรือประชำคมหมู่บ้ำนมีคนพูดถงึเร่ืองประโยชน์ของชมุชนเป็นบำงครัง้ 

□ 
3 มำก 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรประชมุหรือประชำคมหมู่บ้ำนไม่มีคนพูดถงึเร่ืองประโยชน์ของชุมชนแต่จะพูดถงึเร่ือง
ประโยชน์ของบุคคลเป็นสว่นใหญ่ 

8. คนในชมุชนสนใจเข้ำร่วมรับรู้โดยร่วม
ประชมุรับผิดชอบต่อกลุม่ที่ตนเป็นสมำชิก 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรนดัประชมุหรือมีกิจกรรมภำยในกลุม่ที่คนในชมุชนได้เป็นสมำชิกในกลุม่นัน้ จะเข้ำ
มำร่วมกิจกรรมทกุครัง้และต่อเนื่อง 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรนดัประชมุหรือมีกิจกรรมภำยในกลุม่ที่คนในชมุชนได้เป็นสมำชิกในกลุม่นัน้ จะเข้ำ
มำร่วมกิจกรรมบ้ำงเป็นครัง้ครำว 

□ 
3 

มำก 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรนดัประชมุหรือมีกิจกรรมภำยในกลุม่ที่คนในชมุชนได้เป็นสมำชิกในกลุม่นัน้ จะไม่ค่อย
เข้ำร่วมและเลีย่งกำรประชุมบ่อยครัง้ 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/24) x 100 

7. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (4 ข้อ) 

1. ชมุชนมีกำรใช้หลกัศำสนำในกำรจัดกำร
ควำมขดัแย้ง 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

□ 
1 

น้อย 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อคนในชุมชนมีปัญหำควำมขดัแย้งกนั หรือเกิดกำรทะเลำะวิวำท จะใช้หลกัศำสนำ ควำมเป็น
เครือญำติ ในกำรแก้ไขปัญหำกนัเอง 

 

□ ปำน ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อคนในชุมชนมีปัญหำควำมขดัแย้งกนั หรือเกิดกำรทะเลำะวิวำท จะมีคนกลำงที่จะช่วย
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

และผู้น ำชมุชน ผู้น ำทำงศำสนำควำมเชื่อ) 2 กลำง ประสำนควำมเข้ำใจ 

□ 
3 มำก 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำเมื่อคนในชุมชนมีปัญหำควำมขดัแย้งกนั หรือเกิดกำรทะเลำะวิวำทรุนแรง จะใช้ระบบกฎหมำยใน
กำรจัดกำรกบัปัญหำเท่ำนัน้และไม่มีคนกลำงที่จะช่วยประสำนควำมเข้ำใจ   

2. ชมุชนมีกำรด ำรงวฒันธรรม ประเพณี 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน ผู้น ำทำงศำสนำควำมเชื่อ) 

□ 
1 น้อย 

ชมุชนมีกำรรือ้ฟืน้ อนรัุกษ์ สบืสำนศิลปวฒันธรรม และประเพณีต่ำงๆตำมวนัส ำคญัทำงศำสนำและวนัส ำคญัของ
ชำติ รวมไปถงึยงัมีกำรรือ้ฟืน้ อนรัุกษ์ สบืสำนศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่ำงๆของท้องถ่ินดัง่เดิมของตนเอง 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ชมุชนมีกำรรือ้ฟืน้ อนรัุกษ์ สบืสำนศิลปวฒันธรรม และประเพณีต่ำงๆตำมวนัส ำคญัทำงศำสนำและวนัส ำคญัของ
ชำติเท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนไม่มีกิจกรรมหรือโครงกำรที่เป็นกำรแสดงถึงกำรรือ้ฟืน้ สบืสำนศิลปวฒันธรรมและประเพณีที่มีควำมส ำคัญ
ต่ำงๆ 

3.ชมุชนมีผู้น ำทำงควำมคิดที่ดี มีคณุธรรม 
(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน ผู้น ำทำงศำสนำควำมเชื่อ) 

□ 
1 

น้อย 
ผู้น ำหรือแกนน ำชุมชนมีควำมเสยีสละในกำรท ำงำนเพื่อสว่นรวม มีวิสยัทศัน์และแนวนโยบำยที่เอือ้ประโยชน์ต่อ
กำรพฒันำคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนในชมุชน 

 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ผู้น ำหรือแกนน ำในชุมชนท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจควำมรับผิดชอบของตนเองเท่ำนัน้ 

□ 
3 มำก ผู้น ำหรือแกนน ำในชุมชนขำดควำมรับผิดชอบ เห็นแก่ผลประโยชน์และสิง่ตอบแทนเป็นที่ตัง้ 

 

4. กำรปฏิบติักิจกรรมทำงศำสนำ □ 
1 น้อย ในรอบปีที่ผ่ำนมำคนในชมุชนมีกำรปฏิบติักิจกรรม ทำงศำสนำ เป็นประจ ำ สม ่ำเสมอ   
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสังคม 
สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน 
บันทึก

ประเด็นปัญหา 
มี 

(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และผู้น ำชมุชน ผู้น ำทำงศำสนำควำมเชื่อ) 

□ 
2 

ปำน
กลำง 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำคนในชมุชน มีกำรปฏิบติักิจกรรม ทำงศำสนำบ้ำง  
(เมื่อมีเทศกำลส ำคญัทำงศำสนำเท่ำนัน้) 

□ 
3 มำก ในรอบปีที่ผ่ำนมำคนในชมุชน ปฏิบติักิจกรรมทำงศำสนำ น้อยกว่ำ 5 ครัง้ต่อปี 

รวมคะแนนประเด็นย่อย (%) (คะแนนที่ได้/12) x 100 

รวมคะแนนหมวดสังคม (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/108) x 100 
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หมวดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 

 ตวัแบบนีม้ีกำรประเมินทัง้หมด 9 ประเดน็ย่อย (27 ข้อค ำถำม) ดงันี ้

 
 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

1. สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย (3 ข้อ) 

1. สขุลกัษณะของบ้ำนเรือน 

(แหลง่ข้อมลู:ข้อมลูควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน,จปฐ) 

□ 
1 

น้อย 

มีกำรจดับริเวณบ้ำนและภำยในบ้ำนเป็นประจ ำ มีที่ประกอบอำหำร ที่เก็บน ำ้สะอำด อปุกรณ์ก ำจัด

ขยะมลูฝอย สภำพในบ้ำนไม่มีแหลง่น ำ้เสยีขงั มีส้วมที่ถกูสขุลกัษณะเป็นระเบียบ อำจมีแหลง่

เพำะพนัธุ์ของสตัว์และแมลงน ำโรค 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีกำรจดับริเวณบ้ำนและภำยในบ้ำน มีที่ประกอบอำหำร ที่เก็บน ำ้สะอำด อปุกรณ์ก ำจดัขยะมลูฝอย 

สภำพในบ้ำนไม่มีแหล่งน ำ้เสียขงั ไม่มีส้วมท่ีถกูสุขลักษณะและมีแหลง่เพำะพนัธุ์ของสตัว์และแมลง

น ำโรค 

□ 
3 

มำก ไม่มีมีกำรจดับริเวณบ้ำนและไม่มีส้วมที่ถกูสขุลกัษณะและมีแหลง่เพำะพนัธุ์ของสตัว์และแมลงน ำโรค 

2. เหตรุ ำคำญ □ น้อย ชมุชนถูกรบกวนจำกเสยีง, ควำมสัน่สะเทือน, ฝุ่ นละออง, กลิน่, มลพิษอำกำศ, น ำ้เสยี, ขยะ หรือ  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

(แหลง่ข้อมลู:สถิติร้องเรียนเร่ืองเหตุร ำคำญจำก

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือสมัภำษณ์จำก

ผู้น ำชมุชน) 

1 สำรพิษที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแต่นำนๆครัง้ 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนถูกรบกวนจำกเสยีง, ควำมสัน่สะเทือน, ฝุ่ นละออง, กลิน่, มลพิษอำกำศ, น ำ้เสยี, ขยะ หรือ

สำรพิษที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและสม ่ำเสมอ 

 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนถูกรบกวนจำกเสยีง, ควำมสัน่สะเทือน, ฝุ่ นละออง, กลิน่, มลพิษอำกำศ, น ำ้เสยี, ขยะ หรือ

สำรพิษที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพมำกกว่ำหนึง่เร่ืองเป็นประจ ำทกุวัน  

 

3. กำรควบคมุพำหะน ำโรค 

(แหลง่ข้อมลู: องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หรือ รพสต. อสม. หรือ สำธำรณสขุอ ำเภอ) 

□ 
1 

น้อย 
มีกำรก ำจัดแหลง่เพำะพนัธุ์ลกูน ำ้ยงุลำย, มีกำรควบคมุและก ำจัดหน ูแมลงสำป แมลงวนั อย่ำง

ต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีกำรก ำจัดแหลง่เพำะพนัธุ์ลกูน ำ้ยงุลำย, มีกำรควบคมุและก ำจัดหน ูแมลงสำป แมลงวนั แต่ไม่

สม ่ำเสมอ 

 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนมีพำหะน ำโรคเช่น ยงุ หน ูแมลงวนั แมลงสำป อยู่ในพืน้ที่สำธำรณะและในครัวเรือนที่อยู่อำศยั

เป็นจ ำนวนมำก มีร้อยละของบ้ำนที่ส ำรวจพบลกูน ำ้ยงุลำย (House Index , HI) >10 

 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%)  (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/9) x 100 

2. คุณภาพอากาศ (4 ข้อ) 

1.  มลพิษอำกำศในชุมชน  □ น้อย ชมุชนไม่มีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโลง่ข้ำงบ้ำน, ไม่มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่นำและ  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 1 กำรจรำจรในชมุชนไม่ก่อให้เกิดฝุ่ นหรือควนั 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนไม่มีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโลง่ข้ำงบ้ำน, ไม่มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่นำและ

กำรจรำจรในชมุชนก่อให้เกิดฝุ่ นหรือควนั 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนมีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโลง่ข้ำงบ้ำน    ,มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่นำและ

กำรจรำจรในชมุชนก่อให้เกิดฝุ่ นหรือควนัรบกวน 

2.ชมุชนถกูรบกวนจำกมลพิษ 

(ดทูี่ตัง้ชมุชน โรงงำนอตุสำหกรรม กำรจรำจร) 

□ 
1 

น้อย ที่ตัง้ของชมุชนไม่อยู่ใกล้กบัแหลง่ก ำเนิดมลพิษ 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
ที่ตัง้ของชมุชนอยู่ห่ำงกบัแหล่งก ำเนิดมลพิษ อำกำศ /เสยีง/ น ำ้เสียในรัศมีมำกกว่ำ 5 กิโลเมตร 

□ 
3 

มำก ที่ตัง้ของชมุชนอยู่ใกล้กบัแหลง่ก ำเนิดมลพิษ อำกำศ /เสยีง/ น ำ้เสยีภำยในรัศมี 5 กิโลเมตร 

3. ผลกำรตรวจวัดเฝ้ำระวงัมลพิษอำกำศหลกัใน

พืน้ที่(คำร์บอนมอนอกไซด์ ตะกั่ว ไนโตรเจนได

□ 
1 

น้อย ไม่เกินค่ำมำตรฐำนและมีระดบัคงที่ (ไม่เพิ่มขึน้) 
 

□ ปำน ไม่เกินค่ำมำตรฐำนแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

ออกไซด์ ฝุ่ นละออง โอโซน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) 

* ใช้ข้อมลูกำรเฝ้ำระวังมลพิษในอำกำศของกรม

ควบคมุมลพิษ (เป็นหลกั)  

http:// www. pcd.go.th 

 ถ้ำไม่มีให้พิจำรณำข้อมูลจำกรำยงำนกำร

ติดตำมตรวจวดัของโรงไฟฟ้ำประกอบ 

2 กลำง 

□ 
3 

มำก เกินค่ำมำตรฐำน 

4. อตัรำป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ใน

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 5 ขวบ 

(แหลง่ข้อมลู : หน่วยงำนสำธำรณสขุ) 

□ 
1 

น้อย อตัรำป่วยไม่เพิ่มขึน้ในรอบ  3 ปี 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
อตัรำป่วยขึน้ๆลงๆในรอบ 3 ปี 

 

□ 
3 

มำก อตัรำป่วยเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในรอบ 3 ปี 
 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/12) x 100 

 



 

41 
 

 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

3. ขยะ (2 ข้อ) 

1. ขยะมลูฝอย 

(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

□ 
1 

น้อย 
มีกำรแยกขยะในชมุชน มีระบบกำรเก็บขนและก ำจัดอย่ำงถกูต้องในชมุชนไม่มีขยะตกค้ำง ไม่มีกำร

เผำขยะในบ้ำนเรือน 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีกำรแยกขยะชุมชน ระบบกำรเก็บขนและก ำจดัยังไม่สม ่ำเสมอ มีขยะตกค้ำงไม่มีกำรเผำขยะใน

บ้ำนเรือน 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนไม่มีกำรคดัแยกขยะและมีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโล่งข้ำงบ้ำน มีกำรทิง้ขยะมูลฝอยในที่

สำธำรณะจนเป็นปัญหำควำมไม่สะอำด 

2. กำรก ำจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงำน 

(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

□ 
1 

น้อย หน่วยงำนท้องถ่ินมีระบบก ำจัดขยะมูลฝอยที่ได้มำตรฐำน 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
หน่วยงำนท้องถ่ินมีระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแต่ไม่สำมำรถท ำงำนได้เต็มประสทิธิภำพ 

□ 
3 

มำก 

หน่วยงำนท้องถ่ินไม่มีระบบก ำจดัขยะมลูฝอย (น ำไปเท/กองทิง้) 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/6) x 100 

4. สาธารณูปโภค (4 ข้อ) 

1. ระบบบ ำบดัน ำ้เสียในชมุชน 

(แหลง่ข้อมลู:องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

□ 
1 

น้อย มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีแต่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ดีตลอดทัง้ปี 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ไม่มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีแต่มีแผนกำรศึกษำออกแบบเพื่อก่อสร้ำงระบบ 

มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีแต่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

□ 
3 

มำก ไม่มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและไม่มีแผนกำรศกึษำออกแบบเพื่อก่อสร้ำงระบบ 

2. กำรระบำยน ำ้ทิง้ของครัวเรือน 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลูจำกองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือผู้น ำชุมชน) 

□ 
1 

น้อย 
ครัวเรือนสว่นใหญ่ในชมุชนมีระบบบ ำบัดขัน้ต้น (ถงัดกัไขมนั) ก่อนปลอ่ยลงสูท่่อ/คลองระบำยน ำ้ทิง้

ของชมุชน 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
ครัวเรือนสว่นใหญ่ในชมุชนมีกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ้ำนเรือนลงสูท่่อ/คลองระบำยน ำ้ทิง้ของ 

□ 
3 

มำก ครัวเรือนสว่นใหญ่ในชมุชนมีกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ้ำนเรือนลงสูแ่หลง่น ำ้สำธำรณะ 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

*3. ควำมพอเพียงของห้องน ำ้ห้องส้วมในพืน้ที่

สำธำรณะ  

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 

ส้วมสำธำรณะ  หมำยถงึ  ห้องส้วมในที่

สำธำรณะหรือสถำนประกอบกำรหรือสถำน

บริกำรที่จดัเตรียมไว้ให้ประชำชนทัว่ไปใช้บริกำร 

□ 
1 

น้อย 
มีส้วมนัง่รำบส ำหรับผู้พิกำร ผู้สงูอำย ุหญิงตัง้ครรภ์และประชำชนทัว่ไปอย่ำงน้อย 1 ที่ และพร้อมใช้

งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีส้วมนัง่รำบส ำหรับประชำชนทั่วไปอย่ำงน้อย 1 ที่ และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร 

□ 
3 

มำก ไม่มีห้องน ำ้ห้องส้วมในพืน้ที่สำธำรณะของชุมชน 

-4. ควำมสะอำดของห้องน ำ้ห้องส้วมในพืน้ที่

สำธำรณะ 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 

□ 
1 

น้อย 

มีพืน้ ผนงั โถส้วมที่สะอำด ไม่มีครำบสกปรก อยู่ในสภำพใช้งำนได้ มีน ำ้สะอำดเพียงพอ ไม่มีลกูน ำ้

ยงุลำย มีภำชนะเก็บกักน ำ้และขนัตกัน ำ้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ มีกระดำษช ำระเพียงพอตลอดเวลำที่

เปิดให้บริกำร/มีสำยฉีดช ำระที่อยู่ในสภำพดีสะอำด มีอ่ำงล้ำงหน้ำ ก๊อกน ำ้ที่ไม่มีครำบสกปรก มีสบู่

ส ำหรับล้ำงมือ มีท่อระบำยสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกกัของเสยีที่อยู่ในสภำพดี มีถงัรองรับมูลฝอย มีกำร

ท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำทุกวนั 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีพืน้ ผนงั โถส้วมที่สะอำด ไม่มีครำบสกปรก อยู่ในสภำพใช้งำนได้ มีน ำ้สะอำดเพียงพอ ไม่มีลกูน ำ้

ยงุลำย มีภำชนะเก็บกักน ำ้และขนัตกัน ำ้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ มีกระดำษช ำระเพียงพอตลอดเวลำที่

เปิดให้บริกำร/มีสำยฉีดช ำระที่อยู่ในสภำพดีสะอำด มีอ่ำงล้ำงหน้ำ ก๊อกน ำ้ที่ไม่มีครำบสกปรก มีสบู่
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

ส ำหรับล้ำงมือ มีท่อระบำยสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกกัของเสยีที่อยู่ในสภำพดี แต่ไม่มีถงัรองรับมลูฝอย 

ไม่มีกำรท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำทุกวนั 

□ 
3 

มำก 

มีพืน้ ผนงั โถส้วมที่มีครำบสกปรกแต่ใช้งำนได้ มีน ำ้สะอำดเพียงพอ ไม่มีลกูน ำ้ยงุลำย มีภำชนะเก็บ

กกัน ำ้และขนัตกัน ำ้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ ไม่มีกระดำษช ำระเพียงพอตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร มี

อ่ำงล้ำงหน้ำ ก๊อกน ำ้ที่มีครำบสกปรก ไม่มีสบู่ส ำหรับล้ำงมือ ท่อระบำยสิง่ปฏิกูลและถงัเก็บกกัของ

เสยีที่อยู่ในสภำพช ำรุด ไม่มีถงัรองรับมูลฝอย ไม่มีกำรท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำทุกวนั 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/12) x 100 

5. การเข้าถึงแหล่งน า้สะอาด (4 ข้อ) 

1. ควำมพอเพียงของน ำ้ใช้ 

(แหลง่ข้อมลู:ข้อมลูควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน,จปฐ) 

□ 
1 

น้อย ครัวเรือนมีน ำ้ใช้ 45 ลติร(ประมำณ 2 ป๊ีบ) /คน/วนั 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
ครัวเรือนมีน ำ้ใช้น้อยกว่ำ 45 ลติร(ประมำณ 2 ป๊ีบ) /คน/วนั 

□ 
3 

มำก ครัวเรือนขำดแคลนน ำ้ใช้ 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

2. ควำมพอเพียงของน ำ้ด่ืม 

(แหลง่ข้อมลู:ข้อมลูควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน,จปฐ) 

□ 
1 

น้อย 

ครัวเรือนมีน ำ้สะอำดด่ืม  5 ลติร*/คน/วนั 

*ใช้ส ำหรับดื่ม 2 ลติร และอื่นๆ อีกจ ำนวน 3 ลิตร เช่น ใช้ประกอบอำหำร ล้ำงหน้ำ บ้วนปำก และ

แปรงฟัน เป็นต้น 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
ครัวเรือนมีน ำ้สะอำดด่ืมน้อยกว่ำ 5 ลติร*/คน/วนั 

□ 
3 

มำก ครัวเรือนขำดแคลนน ำ้สะอำดส ำหรับด่ืม 

3. คณุภำพน ำ้ด่ืมน ำ้ใช้ 

(แหลง่ข้อมลู:ข้อมลูควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน,จปฐ) 

□ 
1 

น้อย 

มีแหลง่น ำ้ผิวดิน แหลง่น ำ้ใต้ดินที่สะอำดส ำหรับกำรอปุโภคบริโภคโดยกำรสงัเกตด้วยตำเปลำ่คือไม่มี

ควำมขุ่น ไม่มีแหลง่ฝังกลบมูลฝอยหรือระบบบ ำบัดน ำ้เสียใกล้บริเวณแหล่งน ำ้ และมีระบบประปำ

หมู่บ้ำน หรือกำรประปำส่วนภูมิภำคที่จ่ำยน ำ้สะอำด*ให้แก่ชมุชน 

*น ำ้สะอำด หมำยถงึ “น ำ้ฝน น ำ้ประปำ และน ำ้บำดำล ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนน ำ้สะอำดขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) หรือกรมอนำมยั ที่สำธำรณสขุต ำบลตรวจสอบแล้วว่ำใช้ด่ืมได้ ถ้ำเป็น

น ำ้จำกแหลง่ธรรมชำติต้องน ำมำต้มเสยีก่อน หรือแกว่งสำรส้มแล้วเติมคลอรีน จงึจะจดัว่ำเป็นน ำ้

สะอำด หรือน ำ้ที่ผ่ำนเคร่ืองกรองน ำ้ที่ได้มำตรฐำน หรือน ำ้บรรจขุวด (ต้องมีเคร่ืองหมำย อย.)” 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีแหลง่น ำ้ผิวดิน แหลง่น ำ้ใต้ดินที่สะอำดส ำหรับกำรอปุโภคบริโภคโดยกำรสงัเกตด้วยตำเปลำ่คือไม่มี

ควำมขุ่น ไม่มีแหลง่ฝังกลบมูลฝอยหรือระบบบ ำบัดน ำ้เสียใกล้บริเวณแหล่งน ำ้ แต่ไม่มีระบบประปำ

หมู่บ้ำน หรือกำรประปำส่วนภูมิภำคที่จ่ำยน ำ้สะอำดให้แก่ชมุชน 

□ 
3 

มำก 

ไม่มีแหล่งน ำ้ผิวดิน แหล่งน ำ้ใต้ดินที่สะอำดส ำหรับกำรอปุโภคบริโภคโดยกำรสงัเกตด้วยตำเปลำ่คือ

ไม่มีควำมขุ่น มีแหล่งฝังกลบมลูฝอยหรือระบบบ ำบดัน ำ้เสยีใกล้บริเวณแหลง่น ำ้ ไม่มีระบบประปำ

หมู่บ้ำนหรือกำรประปำสว่นภูมิภำคที่จ่ำยน ำ้สะอำดให้แก่ชมุชน 

*4. คณุภำพของแหลง่น ำ้สำธำรณะในชมุชน 

(พิจำรณำว่ำมีโรงงำน เกษตรกรรมและ

บ้ำนเรือนตัง้อยู่บริเวณนัน้หรือไม่) 

□ 
1 

น้อย 
มีกำรปนเปือ้นของสำรเคมีจำกภำคอุตสำหกรรม จำกกำรเกษตรและจำกครัวเรือน จำกสำเหตอุย่ำง

ใดอย่ำงหนึ่ง 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีกำรปนเปือ้นของสำรเคมีจำกภำคอุตสำหกรรม จำกกำรเกษตรและจำกครัวเรือน จำก 2 สำเหตุ 

□ 
3 

มำก มีกำรปนเปือ้นของสำรเคมีจำกภำคอุตสำหกรรม จำกกำรเกษตรและจำกครัวเรือน 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/12) x 100 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

6. อาหารปลอดภัย (2 ข้อ) 

1. อำหำรปลอดภัย 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 

□ 
1 

น้อย 
ร้ำนอำหำรในชุมชนสว่นใหญ่เป็นร้ำนอำหำรที่ไดรับกำรรับรองมำตรฐำน “อำหำรสะอำด รสชำติ

อร่อย” (Clean Food Good Test) มำกกว่ำร้อยละ  80 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ร้ำนอำหำรในชุมชนสว่นใหญ่เป็นร้ำนอำหำรที่ไดรับกำรรับรองมำตรฐำน “อำหำรสะอำด รสชำติ

อร่อย” (Clean Food Good Test) ระหว่ำงร้อยละ 40-80 

□ 
3 

มำก 
ร้ำนอำหำรในชุมชนสว่นใหญ่เป็นร้ำนอำหำรที่ไดรับกำรรับรองมำตรฐำน “อำหำรสะอำด รสชำติ

อร่อย” (Clean Food Good Test) น้อยกว่ำร้อยละ 40 

2. อตัรำป่วยด้วยโรคอจุจำระร่วง ในเด็กอำยุต ่ำ

กว่ำ 5 ขวบ 

(แหลง่ข้อมลู : หน่วยงำนสำธำรณสขุ) 

□ 
1 

น้อย อตัรำป่วยไม่เพิ่มขึน้ในรอบ  3 ปี 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
อตัรำป่วยขึน้ๆลงๆในรอบ 3 ปี 

 

□ 
3 

มำก อตัรำป่วยเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในรอบ 3 ปี 
 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/6) x 100 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

7. สถานะสุขภาพท่ัวไป (2 ข้อ) 

1. สถำนะสขุภำพ : โรคติดต่อ 

(แหลง่ข้อมลู:หน่วยงำนสำธำรณสขุ) 

□ 
1 

น้อย ประชำชนสว่นใหญ่มีกำรเจ็บป่วยจำกโรคติดเชือ้แต่ไม่มีกำรระบำดของโรคภำยในชุมชน 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
ประชำชนสว่นใหญ่มีกำรเจ็บป่วยจำกโรคติดเชือ้ และมีกำรระบำดของโรคภำยในในชุมชน 

□ 
3 

มำก 
ประชำชนสว่นใหญ่มีกำรเจ็บป่วยจำกโรคติดเชือ้ และมีกำรระบำดของโรคภำยในชมุชนและนอก

ชมุชน 

2. สถำนะสขุภำพ : โรคไม่ติดต่อ 

(แหลง่ข้อมลู:ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

หรือหน่วยงำนสำธำรณสขุ) 

□ 
1 

น้อย 
จ ำนวนและแนวโน้มของผู้ ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหิตสงู โรคหลอด

เลอืดสมอง โรคหลอดเลอืดหวัใจ ของคนในชมุชนไม่เพิ่มขึน้ในระยะเวลำ 3 ปี 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

จ ำนวนและแนวโน้มของผู้ ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหิตสงู โรคหลอด

เลอืดสมอง โรคหลอดเลอืดหวัใจ ของคนในชมุชนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เลก็น้อยในระยะเวลำ 3 ปี 

□ 
3 

มำก 
จ ำนวนและแนวโน้มของผู้ ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหิตสงู โรคหลอด

เลอืดสมอง โรคหลอดเลอืดหวัใจ ของคนในชมุชนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็วในระยะเวลำ 3 ปี 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/6) x 100 

8. สถานบริการสุขภาพ (2 ข้อ) 

1. ควำมเพียงพอของสถำนบริกำรสขุภำพและ

บคุลำกรทำงกำรแพทย์ 

(แหลง่ข้อมลู: รพสต.) 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนมีสถำนบริกำรทำงสขุภำพ มีควำมพอเพียงของบคุลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำลและทนัต

แพทย์ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีสถำนบริกำรทำงสขุภำพ มีควำมพอเพียงของ พยำบำลและทนัตแพทย์ แต่บคุลำกรทำง

กำรแพทย์ไม่พอเพียง 

□ 
3 

มำก ชมุชนมีสถำนบริกำรทำงสขุภำพ แต่บคุลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำลและทนัตแพทย์ไม่พอเพียง 

2. กำรเข้ำถงึระบบบริกำรสขุภำพ 

(รพสต./ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 

□ 
1 

น้อย 

ประชำชนมีควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำรทำงสขุภำพที่มีประสทิธิภำพ มีสถำนบริกำรทำงสขุภำพที่

หลำกหลำยซึง่ประชำชนสำมำรถเลอืกใช้บริกำรได้ตำมควำมพงึพอใจ ระยะทำงไม่เป็นปัญหำส ำหรับ

กำรใช้บริกำรของสถำนบริกำรทำงสขุภำพและมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพไม่สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำน

อื่นๆ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ประชำชนมีควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำรทำงสขุภำพที่มีประสทิธิภำพ มีสถำนบริกำรทำงสขุภำพที่

หลำกหลำยซึง่ประชำชนสำมำรถเลอืกใช้บริกำรได้ตำมควำมพงึพอใจ ระยะทำงไม่เป็นปัญหำส ำหรับ
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

กำรใช้บริกำรของสถำนบริกำรทำงสขุภำพแต่มีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพสงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำนอื่นๆ 

□ 
3 

มำก 

ประชำชนไม่มีควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำรทำงสขุภำพที่มีประสทิธิภำพ และไม่มีสถำนบริกำร

ทำงสขุภำพที่หลำกหลำยซึง่ประชำชนไม่สำมำรถเลอืกใช้บริกำรได้ตำมควำมพงึพอใจ ระยะทำงเป็น

ปัญหำส ำหรับกำรใช้บริกำรของสถำนบริกำรทำงสขุภำพและมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพสงูกว่ำ

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอื่นๆ 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/6) x 100 

9. การสร้างเสริมสุขภาพ (4 ข้อ) 

1. โครงกำรสร้ำงเสริมด้ำนสำธำรณสขุในชมุชน 

(รพสต./ ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมูล) 

□ 
1 

น้อย 
มีโครงกำรส่งเสริมสขุภำพเด็ก ผู้สงูอำย ุและผู้พิกำร มีกำรประชำสมัพนัธ์และแจ้งข้อมูลเก่ียวกบั

โครงกำรด้ำนสำธำรณสขุให้กบัประชำชน มีกำรจดักิจกรรมสม ่ำเสมอ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีโครงกำรส่งเสริมสขุภำพเด็ก ผู้สงูอำย ุแต่ไม่มีกำรประชำสมัพนัธ์และแจ้งข้อมูลเก่ียวกบัโครงกำร

ด้ำนสำธำรณสขุให้กบัประชำชน ไม่มีกำรจดักิจกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

□ 
3 

มำก ไม่มีโครงกำรสง่เสริมด้ำนสำธำรณสขุในชมุชน 

2. โครงกำรสร้ำงเสริมสิ่งแวดล้อมในชมุชน เช่น □ น้อย มีโครงกำรส่งเสริม มีกำรประชำสมัพนัธ์และแจ้งข้อมูลเก่ียวกบัโครงกำรให้กบัประชำชน มีกำรจดั  
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

กำรคัดแยกขยะ กำรไม่ทิง้ขยะในที่สำธำรณะ 

กำรดแูลแม่น ำ้ ล ำคลอง 

กำรสง่เสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 

1 กิจกรรมสม ่ำเสมอ 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีโครงกำรส่งเสริม แต่ไม่มีกำรประชำสมัพนัธ์และแจ้งข้อมลูเก่ียวกับโครงกำรให้กบัประชำชน ไม่มี

กำรจัดกิจกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

□ 
3 

มำก ไม่มีโครงกำรสง่เสริมด้ำนสิง่แวดล้อมในชมุชน 

3. กำรสร้ำงเสริมกำรออกก ำลงักำย 

(ใช้แบบส ำรวจในกำรเก็บข้อมลู) 

□ 
1 

น้อย 

ชมุชนมีสถำนที่และอปุกรณ์ (เช่น ทำงเดิน ลูว่ิ่ง สวนสขุภำพ สนำมกีฬำ) ที่จดัไว้ส ำหรับคนในชุมชน

ใช้ออกก ำลงักำย และมีกิจกรรมสง่เสริมกำรออกก ำลงักำย (เช่น กำรเต้นแอโรบิก กำรแข่งขนักีฬำ 

กิจกรรมนนัทนำกำร) เป็นประจ ำมำกกว่ำ 3 วนัต่อสปัดำห์และเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 นำทีต่อวนั  

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีสถำนที่และอปุกรณ์ (เช่น ทำงเดิน ลูว่ิ่ง สวนสขุภำพ สนำมกีฬำ) ที่จดัไว้ส ำหรับคนในชุมชน

ใช้ออกก ำลงักำย และมีกิจกรรมสง่เสริมกำรออกก ำลงักำย (เช่น กำรเต้นแอโรบิก กำรแข่งขนักีฬำ 

กิจกรรมนนัทนำกำร) เป็นประจ ำแต่น้อยกว่ำ 3 วนัต่อสปัดำห์และเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 นำทีต่อวนั 

□ 
3 

มำก 

ชมุชนมีสถำนที่และอปุกรณ์ (เช่น ทำงเดิน ลูว่ิ่ง สวนสขุภำพ สนำมกีฬำ) ที่จดัไว้ส ำหรับคนในชุมชน

ใช้ออกก ำลงักำย แต่ไม่มีกิจกรรมสง่เสริมกำรออกก ำลงักำย (เช่น กำรเต้นแอโรบิก กำรแข่งขนักีฬำ 

กิจกรรมนนัทนำกำร) 
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 แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถานที่ : ต าบล_____________................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 

ระดับ

ผลกระทบ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

*4. พฤติกรรมสขุภำพ: กำรสบูบหุร่ี 

(แหลง่ข้อมลู:ข้อมลูควำมจ ำเป็นพืน้ฐำน,จปฐ) 

□ 
1 

น้อย 
ในชมุชนมีพฤติกรรมกำรสบูบหุร่ีเฉพำะเพศชำยหรือเพศหญิง โดยมีกำรสบูบหุร่ีทัง้ในบ้ำนเรือนและใน

ที่สำธำรณะภำยในชมุชนแต่ไม่พบเห็นโดยทัว่ไป 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ในชมุชนมีพฤติกรรมกำรสบูบหุร่ีเฉพำะเพศชำยหรือเพศหญิง โดยมีกำรสบูบหุร่ีทัง้ในบ้ำนเรือนและใน

ที่สำธำรณะภำยในชมุชนจนเห็นเป็นเร่ืองปกติ 

□ 
3 

มำก 
ในชมุชนมีพฤติกรรมกำรสบูบหุร่ีของคนทัง้เพศชำยและเพศหญิง โดยมีกำรสบูบหุร่ีทัง้ในบ้ำนเรือน

และในที่สำธำรณะภำยในชุมชนจนเห็นเป็นเร่ืองปกติ 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/12) x 100 

รวมคะแนนหมวดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/81)×100 
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หมวดระบบนิเวศน์  

 

ตวัแบบมีปัจจยัท่ีน ำมำพิจำรณำ 9 ข้อดงันี ้
  

                             แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ระบบนิเวศน์ 
สถานที่ : ต าบล_____________.................................... อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

1. ขนำดของพืน้ที่สเีขียว 

ขนำดของพืน้ที่สีเขียว ตร ม     

ขนำดของพืน้ที่เมืองทัง้หมด  ตร ม 
 

□ 
1 

น้อย มำกกว่ำร้อยละ 50 
 

□ 
2 

ปำนกลำง ร้อยละ 20-50 

□ 
3 

มำก น้อยกว่ำร้อยละ 20 

2. พืน้ที่สเีขียวที่ได้รับกำรดแูล  

ขนำดของพืน้ที่สเีขียวที่ได้รับกำรดแูล ตร ม     

ขนำดของพืน้ที่เสเีขียวทัง้หมด  ตร ม 
 

□ 
1 

น้อย มำกกว่ำร้อยละ 50 
 

□ 
2 

ปำนกลำง ร้อยละ 20-50 

□ 
3 

มำก น้อยกว่ำร้อยละ 20 
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                             แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ระบบนิเวศน์ 

สถานที่ : ต าบล_____________.................................... อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

*3. ป่ำอนรัุกษ์/เขตสงวนของรัฐ 

□ 
1 

น้อย ไม่มีปัญหำบกุรุกท ำลำยป่ำอนุรักษ์/เขตสงวนในพืน้ที่  
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
มีป่ำอนรัุกษ์/เขตสงวนในพืน้ที่และเร่ิมมีแนวโน้มของปัญหำ
กำรบกุรุก 

 

□ 
3 

มำก มีป่ำอนรัุกษ์/เขตสงวนในพืน้ที่และมีปัญหำกำรบกุรุกท ำลำย 
 

*4. ป่ำชมุชน (พืน้ที่ป่ำที่ได้รับกำรจดักำรผ่ำน
กระบวนกำรมีสว่นร่วมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
ชมุชน คนในชุมชนสำมำรถเข้ำไปใช้สอยตำมวิถีชมุชน) 

□ 
1 

น้อย 
ป่ำชมุชนได้รับกำรดแูล และมีข้อตกลงในกำรใช้ประโยชน์จำก
ป่ำชมุชน 

 

□ 
2 

ปำนกลำง 
มีป่ำชมุชนที่มีกำรใช้ประโยชน์ร่วมกนั แต่ไม่มีข้อตกลงกำรใช้
ป่ำชมุชน 

 

□ 
3 

มำก ป่ำชมุชนมีกำรใช้ประโยชน์มำกและเร่ิมเสือ่มโทรม 
 

5. ลกัษณะของทรัพยำกรดิน 
(แหลง่ข้อมลู ; ข้อมลูพืน้ฐำนระดับหมู่บ้ำน กชช.2ค 
เกษตรต ำบล เกษตรอ ำเภอ) 

□ 
1 

น้อย ดินมีควำมอดุมสมบูรณ์เหมำะส ำหรับกำรเกษตร 
 

□ 
2 

ปำนกลำง ดินมีควำมอดุมสมบูรณ์แต่เร่ิมเสือ่มสภำพจำกกำรเกษตร 
 

□ มำก ดินไม่เหมำะสมต่อกำรเกษตร  
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                             แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ระบบนิเวศน์ 

สถานที่ : ต าบล_____________.................................... อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

3 

*6. ปัญหำกำรชะล้ำงพงัทลำยของหน้ำดิน 

□ 
1 

น้อย ไม่มีปัญหำกำรชะล้ำงพงัทลำยของหน้ำดิน 
 

□ 
2 

ปำนกลำง มีปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินเกิดขึน้บ้ำง 
 

□ 
3 

มำก มีปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินเกิดขึน้ทัว่ไป 
 

7. กำรอนรัุกษ์ระบบนิเวศน์ของชมุชน 
(กลุม่ กิจกรรม) 

□ 
1 

น้อย ชมุชนร่วมกนัอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของชุมชน 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
ชมุชนมีควำมสนใจ แต่ยงัขำดควำมเข้ำใจหรือกำรรวมกลุม่ใน
กำรอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของชมุชน 

□ 
3 

มำก ชมุชนยงัขำดควำมสนใจในกำรอนรัุกษ์ระบบนิเวศน์ของชุมชน 

*8. ลกัษณะของระบบนิเวศทำงทะเล 

□ 
1 

น้อย ไม่มีระบบนิเวศน์ทำงทะเลในพืน้ที่ 
 

□ 
2 

ปำนกลำง ระบบนิเวศน์ทำงทะเลมีแนวโน้มเสือ่มโทรมลง 

□ มำก ระบบนิเวศน์ทำงทะเลที่เสือ่มโทรมจำกกำรใช้ประโยชน์ 
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                             แบบประเมินสถานการณ์ชุมชนขัน้ต้น: ระบบนิเวศน์ 

สถานที่ : ต าบล_____________.................................... อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 
วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

3 

*9. ลกัษณะของระบบนิเวศป่ำชำยเลน 

□ 
1 

น้อย ไม่มีป่ำชำยเลนในพืน้ที่ 
 

□ 
2 

ปำนกลำง มีป่ำชำยเลนและไม่ได้รับกำรอนุรักษ์ 

□ 
3 

มำก มีป่ำชำยเลนในพืน้ที่และมีสภำพเสือ่มโทรม 

รวมคะแนนหมวดระบบนิเวศน์ (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/คะแนนเต็ม**) x 100 

* ประเมินเฉพาะบางพืน้ท่ีเท่านัน้ 

** ขึน้กับจ านวนข้อค าถามทัง้หมดท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ี 
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ตวัแบบมีปัจจยัท่ีน ำมำพิจำรณำ 10 ข้อดงันี ้

 แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: เศรษฐกิจท้องถิ่น 

สถานท่ี : ต าบล_____________.................................อ าเภอ_____________จังหวัด_____________ 

วันท่ีส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

 

ปัจจัย/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทกึประเด็นปัญหา 
มี 

1. กำรย้ำยถ่ินฐำนแรงงำน 

(แหลง่ข้อมลู : องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

□ 
1 

น้อย อตัรำกำรย้ำยถ่ินฐำนของแรงงำน ต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 
 

□ 
2 

ปำนกลำง อตัรำย้ำยถ่ินฐำนของแรงงำน อยู่ระหวำ่งร้อยละ 10 – 20 

□ 
3 

มำก อตัรำกำรย้ำยถ่ินฐำนของแรงงำน สงูกวำ่ร้อยละ 20 

*2. กำรเปลีย่น (หำงำนใหม)่ งำน 

(ใช้แบบส ำรวจข้อมลูส ำหรับเกบ็ข้อมลูจำก

□ 
1 

น้อย อตัรำกำรเปลี่ยนงำนต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 
 

□ ปำนกลำง อตัรำกำรเปลี่ยนงำนอยู่ระหวำ่งร้อยละ 10 – 20  

หมวดเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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 แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: เศรษฐกิจท้องถิ่น 

สถานท่ี : ต าบล_____________.................................อ าเภอ_____________จังหวัด_____________ 

วันท่ีส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 
 

 

ปัจจัย/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทกึประเด็นปัญหา 
มี 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือผู้น ำชมุชน) 2 

□ 
3 

มำก อตัรำกำรเปลี่ยนงำนสงูวำ่ร้อยละ 20 

3. อตัรำคำ่จ้ำงแรงงำน 

(แหลง่ข้อมลู : องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

□ 
1 

น้อย ลดลงจำกเดิมน้อยกวำ่ร้อยละ 5 
 

□ 
2 

ปำนกลำง ลดลงจำกเดิมอยู่ระหวำ่งกวำ่ร้อยละ 5 – 10  

□ 
3 

มำก ลดลงจำกเดิมสงูกวำ่ร้อยละ 10 

4. รำยได้ครัวเรือน 

(แหลง่ข้อมลู : จปฐ. ใช้แบบส ำรวจข้อมลู

□ 
1 

น้อย รำยได้ตอ่ครัวเรือนในพืน้ท่ีลดลงร้อยละ 5-10  
 

□ ปำนกลำง รำยได้ตอ่ครัวเรือนในพืน้ท่ีลดลงร้อยละ 15-20 



 

59 
 

 แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: เศรษฐกิจท้องถิ่น 

สถานท่ี : ต าบล_____________.................................อ าเภอ_____________จังหวัด_____________ 

วันท่ีส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 
 

 

ปัจจัย/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทกึประเด็นปัญหา 
มี 

ส ำหรับเกบ็ข้อมลูจำกองคก์รปกครองสว่น

ท้องถ่ิน หรือผู้น ำชมุชน ) 

2 

□ 
3 

มำก รำยได้ตอ่ครัวเรือนในพืน้ท่ีลดลงมำกกวำ่ร้อยละ 20 

5. คำ่ครองชีพ 

(แหลง่ข้อมลู : จปฐ. ใช้แบบส ำรวจข้อมลู

ส ำหรับเกบ็ข้อมลูจำกองคก์รปกครองสว่น

ท้องถ่ิน หรือผู้น ำชมุชน) 

□ 
1 

น้อย ต้นทนุในกำรด ำรงชีพในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 5 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
ต้นทนุในกำรด ำรงชีพในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ระหวำ่งร้อยละ 5 – 

10  

□ 
3 

มำก ต้นทนุในกำรด ำรงชีพในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้สงูกวำ่ร้อยละ 10 

*6. กำรลงทนุในพืน้ท่ี  

(เช่นกำรจดัซือ้รถจกัร รถไถ กำรซือ้ท่ีดนิเพ่ือ

□ 
1 

น้อย กำรลงทนุลดลงน้อยกวำ่ร้อยละ 10 
 

□ ปำนกลำง กำรลงทนุลดลง อยู่ระหวำ่งร้อยละ 10 – 20  
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 แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: เศรษฐกิจท้องถิ่น 

สถานท่ี : ต าบล_____________.................................อ าเภอ_____________จังหวัด_____________ 

วันท่ีส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 
 

 

ปัจจัย/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทกึประเด็นปัญหา 
มี 

ท ำอำชีพ ฯลฯ) 

(ใช้แบบส ำรวจข้อมลู) 

2 

□ 
3 

มำก กำรลงทนุลดลงสงูกวำ่ร้อยละ 20 

7. ปัจจยักำรผลิตในพืน้ท่ี  

(เช่น ปุ๋ ย สำรเคมีเพ่ือกำรเกษตร น ำ้มนั ฯลฯ) 

(ใช้แบบส ำรวจข้อมลู) 

□ 
1 

น้อย กำรใช้ปัจจยักำรผลิตลดลงน้อยกวำ่ร้อยละ 10 
 

□ 
2 

ปำนกลำง กำรใช้ปัจจยักำรผลิตลดลงอยู่ระหวำ่งร้อยละ 10 – 20  

□ 
3 

มำก กำรใช้ปัจจยักำรผลิตลดลงสงูกวำ่ร้อยละ 20 

8. ผลผลิตในพืน้ท่ี 

(ใช้แบบส ำรวจข้อมลู) 

□ 
1 

น้อย ผลผลิตในพืน้ท่ีลดลงน้อยกวำ่ร้อยละ 10 
 

□ ปำนกลำง ผลผลิตในพืน้ท่ีลดลงอยู่ระหวำ่งร้อยละ 10 – 20  
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 แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: เศรษฐกิจท้องถิ่น 

สถานท่ี : ต าบล_____________.................................อ าเภอ_____________จังหวัด_____________ 

วันท่ีส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 
 

 

ปัจจัย/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทกึประเด็นปัญหา 
มี 

2 

□ 
3 

มำก ผลผลิตในพืน้ท่ีลดลงสงูกวำ่ร้อยละ 20 

9. หนีส้ินสว่นบคุคล 

(ใช้แบบส ำรวจข้อมลู ประกอบกบัข้อมลู 

จปฐ.) 

□ 
1 

น้อย หนีส้ินสว่นบคุคลเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 
 

 

 □ 
2 

ปำนกลำง หนีส้ินสว่นบคุคล เพ่ิมขึน้ ระหวำ่งร้อยละ 5 – 10 

□ 
3 

มำก 
หนีส้ินสว่นบคุคล เพ่ิมขึน้ สงูกวำ่ร้อยละ 10 

10. รำยได้จำกอำชีพเสริม 

(ใช้แบบส ำรวจข้อมลู ประกอบกบัแหลง่ข้อมลู

□ 
1 

น้อย รำยได้จำกอำชีพเสริมลดลงร้อยละ 5 
 

□ ปำนกลำง รำยได้จำกอำชีพเสริมลดลง ระหวำ่งร้อยละ 5 – 10 
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 แบบประเมินสถานการณ์ขัน้ต้น: เศรษฐกิจท้องถิ่น 

สถานท่ี : ต าบล_____________.................................อ าเภอ_____________จังหวัด_____________ 

วันท่ีส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 
 

 

ปัจจัย/ประเด็นปัญหา 
ระดับผลกระทบ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทกึประเด็นปัญหา 
มี 

จำกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ) 2 

3 มำก รำยได้จำกอำชีพเสริมลดลงสงูกวำ่ร้อยละ 10 

รวมคะแนนหมวดเศรษฐกิจท้องถิ่น (%) (คะแนนท่ีได้ทัง้หมด/33) x 100 

 



 

63 
 

 

 

 
 

แบบประเมนิในสว่นนีแ้บ่งเป็น 2 กลุม่คือ 

 แบบประเมนิส ำหรับท้องถ่ินและ 

 แบบประเมนิส ำหรับชมุชน รำยละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นในด้านการจดัการปัญหาด้านสังคม 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่นของหน่วยงานท้องถิ่น

และชุมชน 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

1. มีทุนทางสังคม (7 ข้อ) 

1. ควำมไว้วำงใจและควำมเป็นหนึง่เดียวกนั 

□ 

1 
น้อย คนในชมุชนมีควำมหวำดระแวงกนั ต่ำงคนต่ำงอยู่ ตวัใครตัวมนั 

 

□ 

2 

ปำน

กลำง 

คนในชมุชนมีควำมเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั แต่ยงัคงมีควำม

หวำดระแวงต่อกนัในบำงเร่ือง 

□ 

3 
มำก 

คนในชมุชนมีควำมไว้วำงใจซึง่กนัและกนั เห็นอกเห็นใจต่อกนั และมีควำม

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ช่วยเหลอืกนั 

2. กำรอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชน 

□ 

1 
น้อย คนในชมุชนต่ำงคนต่ำงอยู่  ไม่สนใจกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชมุชน 

 

□ 

2 

ปำน

กลำง 

คนในชมุชนต่ำงคนต่ำงอยู่ แต่ยงัคงให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆเพื่อ

ชมุชน 

□ มำก ชมุชนมีควำมรักใคร่ ปรองดองกนัดี มีกำรเคำรพให้เกียรติซึง่กนัและกนั  

หมวดสังคมและเศรษฐกิจ: หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

3 ตลอดจนมีกำรท ำประโยชน์ต่อชมุชน  

3. ควำมขดัแย้งและควำมรุนแรงที่เกิดขึน้จำกใน

ชมุชน 

□ 

1 
น้อย 

คนในชมุชนมีควำมแตกแยกและมีกำรใช้ควำมรุนแรงต่อกำรแก้ไขปัญหำที่

เกิดขึน้ 

 

□ 

2 

ปำน

กลำง 

คนในชมุชนมีควำมขดัแย้งกนัทำงควำมคิดในบำงประเด็น แต่ไม่มีกำรใช้ควำม

รุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ 

□ 

3 
มำก คนในชมุชนไม่มีควำมขัดแย้งและไม่มีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรใช้ควำมรุนแรง 

4. ควำมมัน่คงสว่นบุคคล 

□ 

1 
น้อย คนในชมุชนไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

□ 

2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนเคยถูกประทษุร้ำยทำงร่ำงกำยและทรัพย์สนิ  

□ 

3 
มำก คนในชมุชนมีควำมปลอดภัยจำกกำรประทษุร้ำยทำงร่ำงกำยและทรัพย์สนิ   

5. ควำมมัน่คงทำงด้ำนครอบครัว □ น้อย มำกกว่ำร้อยละ 15 ของครัวเรือนในชมุชน เป็นครอบครัวที่มีควำมแตกแยก หย่ำ  
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

1 ร้ำง /พ่อ แม่เดี่ยว /เด็กก ำพร้ำ  

□ 

2 

ปำน

กลำง 

ร้อยละ 5- 15 ของครัวเรือนในชมุชน เป็นครอบครัวที่มีควำมแตกแยก หย่ำร้ำง /

พ่อ แม่เดี่ยว /เด็กก ำพร้ำ 

□ 

3 
มำก 

ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของครัวเรือนในชุมชน เป็นครอบครัวที่มีควำมแตกแยก หย่ำ

ร้ำง /พ่อ แม่เดี่ยว /เด็กก ำพร้ำ 

6. กำรสนบัสนนุทำงสงัคมและวฒันธรรม 

□ 

1 
น้อย ชมุชนไม่มีกำรส่งเสริมกิจกรรมใดๆ  เพื่อให้เกิดกำรปลกูจิตส ำนกึรักชมุชน  

 

□ 

2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีกำรสง่เสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรปลกูจิตส ำนึกรักชมุชนปีละ 1 

ครัง้ 

□ 

3 
มำก 

ชมุชนสง่เสริมให้มีกำรจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรปลกูจิตส ำนกึรักชุมชน และมี

ควำมภูมิใจในกำรเป็นเจ้ำของชุมชนร่วมกนัมำกกว่ำ 1 ครัง้ต่อปี  

7.ลกัษณะผู้น ำและแกนน ำในชุมชน □ 

1 
น้อย 

 ผู้น ำหรือแกนน ำในชมุชนขำดควำมรับผิดชอบ เห็นแก่ผลประโยชน์สว่นตนและ

สิง่ตอบแทนเป็นที่ตัง้ 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ผู้น ำหรือแกนน ำในชุมชนท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจควำมรับผิดชอบของ

ตนเอง 

□ 
3 

มำก 

ผู้น ำหรือแกนน ำชุมชนมีควำมเสยีสละในกำรท ำงำนเพื่อสว่นรวม มีวิสยัทศัน์

และแนวนโยบำยที่เอือ้ประโยชน์ต่อกำรพฒันำคณุภำพชีวิตที่ดีของประชำชนใน

ชมุชน 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/21) x 100 

2. มีระบบและกลไกในการท างานกับชุมชน (8 ข้อ) 

1.กำรบูรณำกำรงำนของกลุม่/องค์กรในชมุชน 

□ 

1 
น้อย 

กลุม่ที่มีอยู่ในชุมชน ไม่มีกำรประสำนกำรท ำงำน ต่ำงคนต่ำงท ำ กลุม่ใคร

กลุม่มนั 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

กลุม่ที่มีอยู่ในชุมชน มีกำรประสำนกำรท ำงำนในบำงเร่ือง บำงประเด็น

เท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก 

กลุม่ที่มีอยู่ในชุมชน มีกำรประสำนงำนและผสมผสำนทรัพยำกรที่มีอยู่ 

และน ำมำบริหำรจดักำรร่วมกนั 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

2. อ ำนำจหน้ำที่และกิจกรรมทำงกำรเมืองของคน

ในชมุชน 

 

□ 
1 

น้อย 
คนในชมุชนน้อยกว่ำร้อยละ 20  ไปใช้สทิธิกำรเลอืกตัง้และสนใจกิจกรรมทำง
กำรเมือง 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนร้อยละ 20-50  ไปใช้สทิธิกำรเลอืกตัง้และสนใจกิจกรรมทำง
กำรเมือง 

□ 
3 

มำก 
คนในชมุชนมำกกว่ำร้อยละ 50  ไปใช้สทิธิกำรเลอืกตัง้และสนใจกิจกรรมทำง
กำรเมือง 

3.มีกิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นกำรช่วยเหลอืซึ่งกนั

และกนัของคนในชมุชนและช่วยเหลอืชุมชนอื่น 

□ 
1 

น้อย 
มีกิจกรรมหรือโครงกำรมีลกัษณะเป็นกำรช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัของคนใน

ชมุชนและช่วยเหลอืชมุชนอื่น จ ำนวน 1  กิจกรรมโครงกำรต่อปี 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีกิจกรรมหรือโครงกำรมีลกัษณะเป็นกำรช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัของคนใน

ชมุชนและช่วยเหลอืชมุชนอื่น จ ำนวน 2  กิจกรรมโครงกำรต่อปี 

□ 
3 

มำก 
มีกิจกรรมหรือโครงกำรมีลกัษณะเป็นกำรช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัของคนใน

ชมุชนและช่วยเหลอืชมุชนอื่น มำกกว่ำจ ำนวน 3 กิจกรรมโครงกำรต่อปี 

4.มีกิจกรรมสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อให้คนในหมู่บ้ำนรู้ 

และเข้ำใจสถำนกำรณ์/ควำมเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้

□ 
1 

น้อย 
มีกิจกรรมหรือโครงกำรในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อให้คนในชมุชนรับรู้ และ

เข้ำใจสถำนกำรณ์/ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และอำจสง่ผลกระทบต่อ วิถี
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

และอำจสง่ผลกระทบต่อ วิถีชีวิตของคนใน

หมู่บ้ำน/ชมุชน และมีกิจกรรมเพื่อป้องกนัหรือ

บรรเทำผลกระทบเหลำ่นัน้ 

ชีวิตของคนในหมู่บ้ำน/ชมุชน เพื่อป้องกนัหรือบรรเทำผลกระทบเหลำ่นัน้ 

จ ำนวน 1-3 กิจกรรมหรือโครงกำร ต่อปี 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีกิจกรรมหรือโครงกำรในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อให้คนในชมุชนรับรู้ และ

เข้ำใจสถำนกำรณ์/ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และอำจสง่ผลกระทบต่อ วิถี

ชีวิตของคนในหมู่บ้ำน/ชมุชน เพื่อป้องกนัหรือบรรเทำผลกระทบเหลำ่นัน้ 

จ ำนวน 4-6 กิจกรรมหรือโครงกำร ต่อปี 

□ 

3 
มำก 

มีกิจกรรมหรือโครงกำรในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อให้คนในชมุชนรับรู้ และ

เข้ำใจสถำนกำรณ์/ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และอำจสง่ผลกระทบต่อ วิถี

ชีวิตของคนในหมู่บ้ำน/ชมุชน เพื่อป้องกนัหรือบรรเทำผลกระทบเหลำ่นัน้ 

จ ำนวนมำกกว่ำ 7 กิจกรรมหรือโครงกำร ต่อปี 

5.กำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน

ภำยนอกของชมุชน 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนยงัไม่มีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอกทัง้หน่วยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชน และภำคประชำชน    

 

□ 
2 

ปำน ชมุชนมีควำมสำมำรถในกำรประสำนกบัหน่วยงำนภำคีภำยนอกทัง้
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

กลำง หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้เป็นอย่ำงดี แต่ยงัไม่มี

แนวทำงในกำรบนัทกึข้อตกลงร่วมในกำรท ำงำนร่วมกนั 

□ 
3 

มำก 

ชมุชนมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำคนอกทัง้

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้เป็นอย่ำงดีและมีกำร

จดัท ำบนัทกึข้อตกลงร่วมในกำรท ำกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ชมุชน 

6.กลุม่/องค์กรต่ำงๆมีกำรแสวงหำแหลง่ทนุเพื่อ

กำรพฒันำชุมชน 

□ 
1 

น้อย 
กลุม่ต่ำงๆในชมุชนไม่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกบัชุมชนใกล้เคียงและกับ

หน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจดัหำแหลง่ทนุเพื่อกำรพฒันำ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

กลุม่ต่ำงๆในชมุชนสร้ำงเครือข่ำยกบัชมุชนใกล้เคียงและกบัหน่วยงำนของ

ภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจดัหำแหลง่ทนุเพื่อกำรพฒันำ 

□ 
3 

มำก 

กลุม่ต่ำงๆในชมุชนสร้ำงเครือข่ำยกบัชมุชนใกล้เคียงและกบัหน่วยงำนของ

ภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจดัหำแหลง่ทนุเพื่อกำรพฒันำและร่วมกนัก

พฒันำงำน ต่อยอดองค์ควำมรู้ซึง่กนัและกนัอยู่เสมอ 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

7. กำรจดักำรกลุ่ม / องค์กรชุมชน 

□ 
1 

น้อย กำรจัดกำรกลุม่หรือองค์กรชุมชนจะเป็นหน้ำที่ของผู้น ำกลุ่มเท่ำนัน้ 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

กำรจัดกำรกลุม่หรือองค์กรชุมชนจะเป็นหน้ำที่ของผู้น ำกลุ่มและ

คณะกรรมกำรกลุม่เท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก กำรจัดกำรกลุม่หรือองค์กรชุมชน จะเป็นหน้ำที่ของสมำชิกทกุคนในกลุม่ 

8.กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

□ 
1 

น้อย 
ไม่เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในชุมชน สมำชิกในชมุชนต่ำงคนต่ำง

อยู่ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนเป็นผู้ รับควำมรู้ข่ำวสำรเท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก 
คนในชมุชนเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัในชมุชน  ตลอดจนเกิด

กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงำนภำยนอกชุมชน 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/24) x 100 

3. มีการจดัการตนเองของชุมชน (14 ข้อ) 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

1. กิจกรรมและควำมร่วมมือจำกคนในชมุชน 

 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนไม่มีควำมสนใจในกิจกรรมหรือโครงกำรที่จะเกิดขึน้ในชมุชน 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

คนในชมุชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกิดขึน้ในชุมชน ใน

บำงกิจกรรมหรือบำงขัน้ตอนของกำรด ำเนินกิจกรรมเท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก 

คนในชมุชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรที่จะเกิดขึน้ในชุมชนตัง้แต่ 

ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมติดตำม ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ

ประโยชน์  เป็นต้น 

2. สทิธิและควำมเป็นธรรม 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนสว่นใหญ่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพ 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนได้รับควำมคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพในบำงเร่ืองเท่ำนัน้ 

□ 
3 

มำก 
คนในชมุชนทุกคนได้รับควำมคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพในทุกด้ำนอย่ำงเท่ำ

เทียมกนั 

3.คนในชมุชนมีควำมรักและหวงแหนชมุชน □ น้อย คนในชมุชนขำดจิตส ำนึกสำธำรณะและส ำนกึควำมเป็นเจ้ำของชุมชน  
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

 1 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

คนในชมุชนมีจิตส ำนึกสำธำรณะและส ำนกึควำมเป็นเจ้ำของชมุชนแต่ยงั

ไม่ให้ควำมสนใจในกำรให้ควำมช่วยเหลอืต่อกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ 

□ 
3 

มำก 

คนในชมุชนมีจิตส ำนึกสำธำรณะและส ำนกึควำมเป็นเจ้ำของชมุชน  มีสว่น

ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของชมุชน ยินดีและพร้อมที่จะช่วยกนัแก้ไขต่อ

ปัญหำที่เกิดขึน้ 

4.คนในชมุชนมีควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนมีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในบำงกิจกรรม 

□ 
3 

มำก 

คนในชมุชนมีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กำรปลกู

ผกัสวนครัว กำรท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย กำรส่งเสริมกำรออม กำรสร้ำง

รำยได้เสริมแก่ครอบครัว เป็นต้น 

5.ชมุชนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงระบบ □ น้อย คนในชมุชนไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ในปัจจยักำรผลติ  ไม่เกิดกำรผลติ กำร  
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

เศรษฐกิจชมุชน 1 จ ำหน่ำย และกำรบริโภคสนิค้ำในชมุชนที่ชมุชนผลติเอง 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนมีกำรผลติ กำรจ ำหน่ำย และกำรบริโภคในชมุชน 

□ 
3 

มำก 

คนในชมุชนได้รับประโยชน์จำกระบบกำรผลติ กำรจ ำหน่ำย กำรบริโภคที่

เกิดจำกชมุชน และมีกำรหมนุเวียนรำยได้ให้สมำชิกในชมุชน และมี

ควำมสำมำรถในกำรพึง่ตนเองได้ภำยในชมุชน 

6.ชมุชนมีอิสระในกำรจดักำรตนเองได้ 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนมีเงื่อนไข อปุสรรคที่ขดัขวำงต่อกำรตดัสนิใจเพื่อด ำเนินกิจกรรม / 

โครงกำรพฒันำชมุชนของตนเองได้อย่ำงอิสระ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนสำมำรถตดัสนิใจในด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรเพื่อกำรพฒันำชมุชน

ของตนเองได้ 

□ 
3 

มำก 
ชมุชนสำมำรถตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ชมุชนของตนเองได้อย่ำงอิสระ และมีทรัพยำกรเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 

7.มีกำรจดัสวสัดิกำรชมุชน 1 น้อย 
ชมุชนไม่มีควำมสนใจในกำรจดัสวสัดิกำรชมุชนและยงัไม่กำรจดัสวสัดิกำร

ชมุชนเกิดขึน้ในชมุชน 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีกำรจดัสวัสดิกำรชุมชนด้วยตนเองตำมสภำพกำรด ำเนินชีวิตของคนใน

ชมุชน 

□ 
3 

มำก 
มีกำรจดัสวัสดิกำรในชุมชนด้วยตนเองตัง้แต่เกิดจนตำย และกำรด ำรงชีวิต

อย่ำงมีศักด์ิศรีควำมเป็นมนษุย์ 

8.มีกำรจดักำรทรัพยำกรและทนุชมุชน 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนยงัไม่มีแนวทำงในกำรจดักำรทรัพยำกรชุมชนและทนุชมุชนด้วย

ตนเอง 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีแนวทำงในกำรจดักำรทรัพยำกรชุมชนและทนุชมุชนโดยกำรก ำหนด 

กติกำ ข้อบงัคบัในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกนั 

□ 
3 

มำก 

ชมุชนมีแนวทำงในกำรจดักำรทรัพยำกรชุมชนและทนุชมุชนโดยกำรก ำหนด 

กติกำ ข้อบงัคบัในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกนั และได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำง

จำกคนในชมุชน 

9.มีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกนัในชุมชน 
□ 
1 

น้อย 
ชมุชนไม่มีระบบเฝ้ำระวงัทกุขภำวะของคนในชุมชน ที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ  

ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง และสำเหตแุห่งทกุข์อื่นๆ   
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีระบบเฝ้ำระวงัทุกขภำวะของคนในชมุชน ที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ  

ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง และสำเหตแุห่งทกุข์อื่นๆ   

□ 
3 

มำก 
ชมุชนมีระบบเฝ้ำระวงัทุกขภำวะที่ดีในรับมือกบัทุกขภำวะของคนในชมุชน 

ที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ  ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง และสำเหตแุห่งทกุข์อื่นๆ   

10.คนในชมุชนมีกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำร

เรียนรู้ตนเอง 

□ 
1 

น้อย คนในชมุชนไม่ได้ร่วมกนัคิดวิเครำะห์ปัญหำของชมุชน 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
คนในชมุชนได้ร่วมกนัคิดวิเครำะห์ปัญหำของชุมชนตำมโอกำส 

□ 
3 

มำก 
คนในชมุชนได้ร่วมกนัคิดวิเครำะห์ปัญหำของชุมชนเป็นประจ ำและมีควำม

ต่อเนื่องอย่ำงสม ่ำเสมอ 

11.กำรสบืทอดภูมิปัญญำ ระบบคณุค่ำ ควำมเชื่อ

ของชมุชน 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนละเลยและไม่ให้ควำมส ำคญั และสนใจต่อภูมิปัญญำท้องถ่ินและ

ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีกำรจดักิจกรรมที่เป็นกำรสบืทอดภูมิปัญญำท้องถ่ินและกำรแสดง

ควำมสำมำรถของปรำชญ์ชำวบ้ำนตำมโอกำสเท่ำนัน้ 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

□ 
3 

มำก 

ชมุชนมีกิจกรรมในกำรรักษำภูมิปัญญำท้องถ่ินและปรำชญ์ชำวบ้ำน ที่เป็น

กำรถ่ำยทอดให้เด็ก เยำวชน รุ่นใหม่รับสบืสำน อนรัุกษ์อย่ำงต่อเนื่องและ

สม ่ำเสมอ 

12.ศิลปะ ศำสนำ ประเพณีและวฒันธรรมของ

ชมุชน 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนไม่มีกิจกรรมหรือโครงกำรที่เป็นกำรแสดงออกซึง่กำรรือ้ฟืน้ สบืสำน

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีที่มีควำมส ำคัญต่ำงๆ 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ชมุชนมีกำรรือ้ฟืน้ สบืสำนศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่ำงๆ ตำมวนัส ำคัญ

ทำงศำสนำ และวนัส ำคัญของชำติเท่ำนัน้  

□ 
3 

มำก 

ชมุชนมีกำรรือ้ฟืน้ อนรัุกษ์ และสบืสำนศิลปวฒันธรรม และประเพณีต่ำงๆ 

ตำมวนัส ำคัญทำงศำสนำและวนัส ำคญัของชำติ และยงัมีกำรมีกำรรือ้ฟืน้ 

อนรัุกษ์ และสบืสำนศิลปวฒันธรรม และประเพณีต่ำงๆ ของท้องถ่ินดัง่เดิม

ของตนเอง 

13. ผลกระทบกำรด ำเนินงำนของกลุม่ 
□ 
1 

น้อย 
จำกกำรด ำเนินงำนของกลุม่ในชมุชนท ำให้สมำชิกกลุม่ ไม่เพียงพอต่อกำร

เลีย้งตนเองและครอบครัวได้  และบำงครัง้ยงัเกิดควำมขดัแย้งภำยในกลุ่ม 

 

□ ปำน จำกกำรด ำเนินงำนของกลุม่ในชมุชนท ำให้สมำชิกกลุม่ พอจะเลีย้งตนเอง
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ : หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________อ าเภอ_____________จงัหวัด________________________________________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 

ระดับ

ศักยภาพ เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 

มี 

2 กลำง และครอบครัวได้   

□ 
3 

มำก 
จำกกำรด ำเนินงำนของกลุม่ในชมุชนท ำให้สมำชิกกลุม่สำมำรถเลีย้งตนเอง

และครอบครัวได้  และยงัสร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึน้ในชมุชน 

14. กำรมีแผนชมุชน 

□ 
1 

น้อย กระบวนกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินเกิดขึน้จำกผู้บริหำรท้องถ่ินก ำหนด  
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

กระบวนกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน ได้ผ่ำนเวทีประชำคม แต่ไม่เกิดกำรมี

สว่นร่วมจำกทกุกลุม่ในชมุชนในกำรแสดงควำมคิด นอกจำกนัน้ ยังไม่ได้

น ำเอำแผนแม่บทชุมชนเข้ำไปบรรจใุนแผนพฒันำของ อปท.ด้วย 

□ 
3 

มำก 

กระบวนกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินได้ผ่ำนเวทีประชำคม และเกิดกำรมี

สว่นร่วมจำกทกุกลุม่ในชมุชนในกำรแสดงควำมคิด นอกจำกนัน้ ยังได้น ำเอำ

แผนแม่บทชมุชนเข้ำไปบรรจุในแผนพฒันำของ อปท.ด้วย  

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/42) x 100 

รวมคะแนนหมวดศักยภาพด้านสังคมของ

หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนชุมชน 
(คะแนนที่ได้ทัง้หมด/90) x 100 
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 ตวัแบบส ำรวจมีปัจจยัท่ีน ำมำพิจำรณำ 15 ข้อดงันี ้
 

แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบในท้องถิ่น (7 ข้อ) 

1. มีศนูย์กำรเรียนรู้ของชุมชน 

 

□ 
1 

น้อย ไม่มี/ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

สำมำรถใช้ประโยชน์ได้  แต่ทกุคนไม่มีควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถงึ

บริกำร เช่น ผู้ทพุลภำพ 

□ 
3 

มำก สำมำรถใช้ประโยชน์ได้และทกุคนมีควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำร 

2. หน่วยงำนมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อลดแหล่ง

อบำยมขุในชุมชน 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกำรจัดกิจกรรม หรือมีกำรจดักิจกรรมน้อยกว่ำเดือนละ 1 ครัง้ 
 

□ ปำน มีกำรจดักิจกรรมเดือนละ 1 ครัง้ 

หมวดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: หน่วยงานท้องถิ่น 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

2 กลำง 

□ 
3 

มำก มีกำรจดักิจกรรมมำกกว่ำเดือนละ 1 ครัง้ 

3. หน่วยงำนมีกำรจัดกลุม่อนรัุกษ์ดแูลทรัพยำกร

และสำธำรณประโยชน์ของชุมชน 

□ 
1 

น้อย มีกำรจดัตัง้แต่ไม่มีกำรด ำเนินงำน 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มี 1 กลุม่และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

□ 
3 

มำก มีมำกกว่ำ 1 กลุ่มและมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4. หน่วยงำนในพืน้ที่มีควำมพร้อมในกำรจดักำร

ภัยพิบติั 

□ 
1 

น้อย พืน้ที่ไม่มีระบบและกลไกในกำรตอบโต้ภำวะฉกุเฉิน 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

พืน้ที่มีกำรวำงแผนเตรียมพร้อม แต่ขำดควำมชดัเจนในกำรฟืน้ฟ ูบรรเทำ

ทกุข์ ไม่มีกำรสร้ำงระบบเครือข่ำย 

□ 
3 

มำก 
พืน้ที่มีกำรวำงแผนเตรียมพร้อม มีเครือข่ำยในกำรช่วยเหลอื บรรเทำทกุข์

และฟืน้ฟ ู
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

5. หน่วยงำนมีกำรจัดอบรมสมัมนำเก่ียวกบัวงจร

กำรจัดกำรสำธำรณภัยในพืน้ที่ 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกำรจัดอบรมในพืน้ที่ แต่ได้รับกำรอบรมจำกสว่นกลำง 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีกำรจดัอบรมในพืน้ที่แต่ไม่สม ่ำเสมอ 

□ 
3 

มำก มีกำรจดัอบรมในพืน้ที่สม ่ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. หน่วยงำนมีกิจกรรมรณรงค์ด้ำนสิง่แวดล้อมใน

ชมุชน เช่น กำรรณรงค์ให้ประชำชนไม่ทิง้ขยะลง

แหลง่น ำ้ กำรรณรงค์ให้ประชำชนร่วมมือกนั

ควบคมุและก ำจดัพำหะน ำโรค เป็นต้น 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกิจกรรมรณรงค์ด้ำนสิง่แวดล้อม 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีกิจกรรมรณรงค์ด้ำนสิง่แวดล้อมแต่ประชำชนไม่มีสว่นร่วม 

□ 
3 

มำก มีกิจกรรมรณรงค์ด้ำนสิง่แวดล้อมและประชำชนมีส่วนร่วม 

7. มีกฎหมำยว่ำด้วยเร่ืองผงัเมือง 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกำรปฏิบติัอย่ำงจริง 
 

□ ปำน มีกำรปฏิบติัแต่ไม่คงเส้นคงวำ 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

2 กลำง 

□ 
3 

มำก มีกำรปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดและมีบทลงโทษแก่ผู้กระท ำ 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/21) x 100 

2. มีระบบและกลไกในการดูแล รวมแผนงาน (8 ข้อ) 

1. องค์กรต่ำงๆในชุมชนมีกำรประชมุและท ำ

กิจกรรมต่ำงๆร่วมกนั  

□ 
1 

น้อย มีกำรประชุมและท ำกิจกรรมต่ำงๆร่วมกนั น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครัง้ 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีกำรประชุมและท ำกิจกรรมต่ำงๆร่วมกนั เดือนละ 1 ครัง้ 

□ 
3 

มำก มีกำรประชุมและท ำกิจกรรมต่ำงๆร่วมกนั มำกกว่ำเดือนละ 1 ครัง้ 

2. กิจกรรมที่เกิดจำกำรรวมกลุม่ในชมุชนประสบ

ควำมส ำเร็จและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง ( กิจกรรม 

เช่น กำรออกก ำลงักำย,กิจกรรมอนุรักษ์

□ 
1 

น้อย มี 1 กิจกรรม,ประชำชนไม่ค่อยเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มี 1 กิจกรรม,ประชำชนสว่นใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรม 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

สิง่แวดล้อม กิจกรรมให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรคดัแยก

ขยะในชมุชน เป็นต้น ) 

□ 
3 

มำก มีมำกกว่ำ 1 กิจกรรม,ประชำชนส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. มีระบบกำรตอบโต้สำธำรณภัยทำงด้ำน

สำธำรณสขุ 

□ 
1 

น้อย ไม่มีแผนตอบโต้สำธำรณภัย 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีแผนตอบโต้สำธำรณภัยแต่ไม่มีกำรซ้อมแผน 

□ 
3 

มำก มีแผนตอบโต้สำธำรณภัยและมีกำรซ้อมแผนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

4. ขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกบั

กำรจัดกำรภัยพิบติั 

□ 
1 

น้อย 

ไม่มีแผนพฒันำ กำรขำดแคลนงบประมำณ บคุลำกร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่เหมำะสมและจ ำเป็นในเบือ้งต้น รวมทัง้เคร่ืองมือ

พิเศษที่จ ำเป็นต้องใช้ในกรณีต่ำงๆ และบคุลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำน 

 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีแผนพฒันำ มงีบประมำณส ำหรับพฒันำบุคลำกร  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ

อปุกรณ์ที่เหมำะสมและจ ำเป็นในเบือ้งต้น แต่ไม่มเีคร่ืองมือพิเศษที่

จ ำเป็นต้องใช้ในกรณีต่ำงๆ และบคุลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

□ 
3 

มำก 

มีแผนพฒันำ มงีบประมำณ บคุลำกร  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่

เหมำะสมและจ ำเป็นในเบือ้งต้น รวมทัง้เคร่ืองมือพิเศษที่จ ำเป็นต้องใช้ใน

กรณีต่ำงๆ และบคุลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

5. ผู้น ำองค์กรเป็นตวัอย่ำงที่ดี และสำมำรถเป็น

ผู้น ำชมุชนในกำรแก้ไขปัญหำได้ 

□ 
1 

น้อย ผู้น ำองค์กรเป็นตัวอย่ำงที่ดี และไม่เป็นผู้น ำในกำรแก้ไขปัญหำ 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

ผู้น ำองค์กรเป็นตัวอย่ำงที่ดี และเป็นผู้น ำในกำรแก้ไขปัญหำได้เป็นบำง

เร่ือง 

□ 
3 

มำก ผู้น ำองค์กรเป็นตัวอย่ำงที่ดี และเป็นผู้น ำในกำรแก้ไขปัญหำทกุเร่ือง 

6. มีระบบเฝ้ำระวงัอำหำรปลอดภัย 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกำรปฏิบติัอย่ำงจริง 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีกำรปฏิบติัแต่ไม่คงเส้นคงวำ 

□ 
3 

มำก มีกำรปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดและสม ่ำเสมอ 
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แบบประเมินศักยภาพขัน้ต้นการจดัการปัญหาด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม: หน่วยงานท้องถิ่น 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

7. แผนหรือกิจกรรมที่เก่ียวกบักำรอนุรักษ์

สิง่แวดล้อมของชมุชน 

□ 
1 

น้อย ไม่มีแผน/กิจกรรมที่เก่ียวกบักำรอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 

มีแผน/กิจกรรมที่เก่ียวกบักำรอนุรักษ์สิง่แวดล้อม แต่ไม่มีกำรประกำศให้

ประชำชนทรำบ 

□ 
3 

มำก มีแผน/กิจกรรมที่เก่ียวกบักำรอนุรักษ์สิง่แวดล้อมโดยประชำชนมีส่วนร่วม 

8. มีนโยบำยป้องกันและสร้ำงเสริมสขุภำพ เช่น 

กำรงดสบูบหุร่ีในที่สำธำรณะ 

□ 
1 

น้อย ไม่มีกำรปฏิบติัอย่ำงจริง 
 

□ 
2 

ปำน

กลำง 
มีกำรปฏิบติัแต่ไม่คงเส้นคงวำ 

□ 
3 

มำก มีกำรปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดและมีกิจกรรมรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง 

รวมคะแนนประเด็นย่อย  (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/24) x 100 

รวมคะแนนศักยภาพหน่วยงาน (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/45) x 100 
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ตวัแบบมีปัจจยัท่ีน ำมำพิจำรณำ 10 ข้อดงันี ้

 
แบบประเมินศักยภาพการจดัการปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

ปัจจยั/ประเด็น บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

1. ชมุชนมีข้อตกลงทำงสงัคมในกำรดแูล

สำธำรณประโยชน์และทรัพยำกร 

□ 
1 

น้อย มีข้อตกลงทำงสงัคมแต่ไม่มีแผน ไม่มีกำรปฏิบติั 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
มีข้อตกลงทำงสงัคมและมีแผนแต่ไม่มีกำรปฏิบติัอย่ำง

สม ่ำเสมอ  

□ 
3 

มำก 
มีข้อตกลงทำงสงัคมและมีแผนและมีกำรปฏิบติัอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

2. กำรมีสว่นร่วมในกิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม

ของคนในชมุชน 

□ 
1 

น้อย ประชำชนไมเ่ข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมแต่ไม่

สม ่ำเสมอ 

หมวดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: ชุมชน 
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แบบประเมินศักยภาพการจดัการปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

ปัจจยั/ประเด็น บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

□ 
3 

มำก 
ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

3. ชมุชนมีระบบกำรเฝ้ำระวงัทำงด้ำนสิง่แวดล้อม 

□ 
1 

น้อย มีแผนที่จะจัดท ำระบบกำรเฝ้ำระวงัด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
มีระบบเฝ้ำระวงัทำงด้ำนสิง่แวดล้อมแต่ขำดบคุลำกร

เฉพำะในด้ำนนี ้

□ 
3 

มำก 
มีระบบฝ้ำระวังทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

4. ชมุชนมีกำรรวมกลุม่เพื่อแก้ไขปัญหำทำงด้ำน

สิง่แวดล้อมและสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ใน

ชมุชนได้ 

□ 
1 

น้อย 
ชมุชนมีกำรรวมกลุ่มแต่ไม่สำมมำรถแก้ไขปัญหำได้ต้องรับ

ควำมช่วยเหลอืจำกบุคคลภำยนอก 

 

□ 
2 

ปำนกลำง มีกำรรวมกลุ่มและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ในบำงครัง้ 

□ 
3 

มำก มีกำรรวมกลุ่มและสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ได้ทัง้หมด 

*5. ชมุชนมีกำรควบคมุและก ำจัดมลพิษที่มีผลต่อ □ น้อย มีแผนในกำรสง่เสริม แต่ยงัไม่มีแนวปฏิบติั  
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แบบประเมินศักยภาพการจดัการปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

ปัจจยั/ประเด็น บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

สขุภำพประชำชน 1 

□ 
2 

ปำนกลำง มีกำรสง่เสริมอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยงัขำดกำรประชำสมัพนัธ์ 

□ 
3 

มำก 
มีกำรสง่เสริมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประชำสมัพนัธ์และชุมชน

มีสว่นร่วม 

6. ชมุชนมีกำรรวมกลุม่เพื่อร่วมกนัอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม 

□ 
1 

น้อย มีกำรรวมกลุ่มแต่ประชำชนยงัไม่มีบทบำทที่แท้จริง 
 

□ 
2 

ปำนกลำง 
มีกำรรวมกลุ่ม ประชำชนเร่ิมมีบทบำทแต่ขำดควำม

สม ่ำเสมอในกำรมีสว่นร่วม 

□ 
3 

มำก มีกำรรวมกลุ่มและประชำชนมีสว่นร่วมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

7. มีกำรให้ควำมช่วยเหลอืซึง่กนัและกนักบัเพื่อน

ร่วมงำน เพื่อกำรดแูลสิง่แวดล้อมและสขุภำพ 

□ 
1 

น้อย มีกำรให้ควำมช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัไม่บ่อยนกั 
 

□ 
2 

ปำนกลำง มีกำรให้ควำมช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเป็นครัง้ครำว 
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แบบประเมินศักยภาพการจดัการปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ชุมชน 

สถานที่ : ต าบล_____________..................................................อ าเภอ_____________จงัหวัด_____________ 

วันที่ส ารวจ : _____/____________/25______     ผู้ส ารวจ: ____________________________________ 

 

ปัจจยั/ประเด็น 
ระดับศักยภาพ 

ปัจจยั/ประเด็น บันทึกประเด็นปัญหา 
มี 

□ 
3 

มำก มีกำรให้ควำมช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเป็นประจ ำ 

8. มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและ

สขุภำพที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิตแต่ละวนั 

□ 
1 

น้อย นำนๆครัง้จะได้รับรู้ข่ำวสำร 
 

□ 
2 

ปำนกลำง ได้รับรู้ข่ำวสำรเป็นบำงครัง้ 

□ 
3 

มำก ได้รับรู้ข่ำวสำรเป็นประจ ำทุกวนั 

รวมคะแนนหมวดศักยภาพชุมชน (%) (คะแนนที่ได้ทัง้หมด/30) x 100 
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ภาคผนวก ค การจดัล าดับความส าคัญของปัญหา 

 

 ขัน้ตอนนีด้ ำเนินกำรหลงัจำกขัน้ตอนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบควำมส ำคญัของ

แตล่ะประเดน็ปัญหำโดยกำรใช้ปัจจยัย่อย 10 ปัจจยัมำร่วมเป็นเกณฑ์ในกำรให้น ำ้หนกั 
 

เกณฑ์ส าหรับการจดัล าดับความส าคัญของปัญหา 

ตัวชีว้ัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ขนำดของปัญหำ 

1 ปัญหำที่เกิดขึน้ครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 0-25 

2 ปัญหำที่เกิดขึน้ครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 25-50 

3 ปัญหำที่เกิดขึน้ครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 50-75 

4 ปัญหำที่เกิดขึน้ครอบคลมุพืน้ที่มำกกว่ำร้อยละ 75 

2. ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

1 มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำร น้อย (ภำยใน 5 ปี) 

2 
มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำร ในระดบัปำนกลำง 

(ภำยใน 3 ปี) 

3 มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว (ภำยใน 1 ปี) 

3. ควำมรุนแรงของปัญหำ 

1 มีผลกระทบต่อทรัพย์สนิของชมุชน 

2 มีผลกระทบต่อสขุภำพของประชำชน 

3 มีผลกระทบต่อสขุภำพของประชำชนและทรัพย์สนิของชมุชน 

4. ควำมยำกง่ำยในกำรจดัท ำโครงกำร 

1 ไม่มีทัง้เทคโนโลยีและบคุลำกรสนบัสนนุ 

2 มีเฉพำะบคุลำกรสนบัสนนุ 

3 มีเทคโนโลยีและบุคลำกรสนบัสนนุ 

5. ควำมสอดคล้องกบัระเบียบกองทนุ 

1 ไม่เป็นไปตำมระเบียบกองทนุ 

2 ตรงตำมข้อก ำหนดของระเบียบบำงด้ำนเท่ำนัน้  

3 ตรงตำมข้อก ำหนดของระเบียบทกุด้ำน 

6. ควำมสอดคล้องกบับริบทของชมุชน 

1 ขดัแย้งกบับริบทชมุชน 

2 
สอดคล้องกบับริบทของชมุชนบำงด้ำนในขณะเดียวกนัก็ขดัแย้งกับ

บริบทชมุชนในบำงเร่ือง 

3 สอดคล้องกบับริบทของชมุชนในทุกด้ำน 

7. ควำมต่อเนื่องของโครงกำร 1 เป็นโครงกำรใหม่ 
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เกณฑ์ส าหรับการจดัล าดับความส าคัญของปัญหา 

ตัวชีว้ัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

2 เป็นโครงกำรต่อเนื่องภำยใต้กองทนุฯ 

8. ควำมทบัซ้อนกบัแผนงำนอื่น 
1 เป็นโครงกำรที่มีอยู่ภำยใต้แผนงำนหรืองบประมำณอื่น 

2 ไม่เป็นโครงกำรที่มีอยู่ภำยใต้แผนงำนหรืองบประมำณอื่น 

9. ควำมสนใจของชุมชน 

1 ไม่ได้เป็นข้อวิตกกงัวลของชุมชนสว่นรวม 

2 เป็นข้อวิตกกงัวลของชุมชนบำงกลุม่เท่ำนัน้ 

3 เป็นข้อวิตกกงัวลของชุมชนเป็นสว่นใหญ่ 

10. ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำร 

1 เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชมุชน เช่น ควำมขดัแย้ง 

2 ไม่เกิดผลกระทบที่ชัดเจน 

3 
เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชมุชนในด้ำนสงัคมหรือสขุภำพหรือ

สิง่แวดล้อมหรือเศรษฐกิจชุมชน 
 

บทสรุป 
 ควำมส ำคญัของบทนี ้คือกำรประเมินสถำนกำรณ์ขัน้ต้นอย่ำงมีสว่นร่วม เพ่ือให้ได้ประเด็นปัญหำ

ท่ีจ ำเป็นต้องได้รับจดักำรอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ผลจำกบทนี ้น ำไปสูก่ำรท ำงำน

ในขัน้ตอ่ไปท่ีน ำเสนอในคูม่ือเลม่ 2 กำรจดัท ำแผนแมบ่ทชมุชน 
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แบบฟอร์มส าหรับการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหา 

ระดับคะแนนตามตัวชีว้ดั 

รวม

คะแนน ขนำดปัญหำ 

ควำม

จ ำเป็น

เร่งด่วน 

ควำม

รุนแรงของ

ปัญหำ 

ควำมยำกง่ำย 

ควำม

สอดคล้องกบั

ระเบียบ

กองทนุ 

ควำม

สอดคล้อง

กบับริบท

ของชุมชน 

โครงกำร

ต่อเน่ือง 

ควำม

ทบัซ้อน

กบัแผน 

งำนอ่ืน 

ควำมสนใจ

ของชุมชน 

ผลกระทบจำก

กำรด ำเนินกำร 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3  
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แบบส ารวจข้อมูลชุมชนเบือ้งต้น 
(หมวดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) 

สถำนที่ : หมู่บ้ำน ………………………ต ำบล…………………………อ ำเภอ………………………จงัหวดั……………………… 

วนัที่ส ำรวจ ……………………………... 

1. มลพษิอากาศในชุมชน 
ค าถาม มี ไม่มี 

ชมุชนมีกำรเผำขยะ/ใบไม้ในที่เปิดโล่งข้ำงบ้ำน   

มีกำรเผำต้นไม้/หญ้ำในสวนหรือที่นำ    

กำรจรำจรในชมุชนค่อนข้ำงหนำแน่น    

 
 

2. การก าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 
ค าถาม มี ไม่มี 

มีระบบก ำจดัขยะมลูฝอยที่ได้มำตรฐำน   

มีระบบก ำจดัขยะมลูฝอยแต่ไม่สำมำรถท ำงำนได้เต็มประสทิธิภำพ   

 
 

3. ระบบบ าบัดน า้เสียในชุมชน 
ค าถาม มี ไม่มี 

มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีที่สำมำรถใช้งำนได้ดีตลอดทัง้ปี   

มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีแต่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ดีตลอดทัง้ปี   

 
 

4. การระบายน า้ทิง้ของชุมชน 
 

ค าถาม มี ไม่มี 

ครัวเรือนมีระบบบ ำบดัขัน้ต้น (ถงัดกัไขมนั) ก่อนปลอ่ยลงสูท่่อ/คลองระบำย
น ำ้ทิง้ของชมุชน 

  

ครัวเรือนมีกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ้ำนเรือนลงสูท่่อ/คลองระบำยน ำ้ทิง้ของ
ชมุชน  

  

ครัวเรือนมีกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ้ำนเรือนลงสูแ่หลง่น ำ้สำธำรณะ    

 

ภาคผนวก ง แบบส ารวจข้อมูลชุมชนเบือ้งต้น 
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   อาหารปลอดภยั 

รำยชื่อร้ำนอำหำร/แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรที่ได้รับสญัลกัษณ์ Clean Food Good Taste 

 

จ ำนวนร้ำนอำหำร/แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรที่ได้รับสญัลกัษณ์ อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย..........................แห่ง 
จ ำนวนร้ำนอำหำร/แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรที่ไมไ่ด้รับสญัลกัษณ์ อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย......................แห่ง 
 
 

5. ความพอเพยีง,ความสะอาดและความปลอดภยัของห้องน า้ห้องส้วมในพืน้ท่ีสาธารณะ 
สถำนที่ตัง้ ……………………………………………………………………………………………...........…… 

จ ำนวนอ่ำงล้ำงมือ…..................ที่ จ ำนวนห้องส้วม…………………..ที่          จ ำนวนที่ปัสสำวะ……….…....ที ่

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความสะอาด  
1. พืน้ ผนงั  เพดำน โถส้วม  ที่กดโถส้วม โถปัสสำวะ ที่กดโถปัสสำวะ  สะอำด ไม่มีครำบสกปรก 

อยู่ในสภำพดี ใช้งำนได้ 

  

2. น ำ้ใช้สะอำด  เพียงพอ และไม่มีลกูน ำ้ยงุ  ภำชนะเก็บกกัน ำ้ ขนัตกัน ำ้   สะอำด  อยู่ในสภำพ
ดี  ใช้งำนได้ 

  

3. กระดำษช ำระเพียงพอต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร   (อำจจ ำหน่ำยหรือบริกำรฟรี) หรือ
สำยฉีดน ำ้ช ำระ 

ที่สะอำด อยู่ในสภำพดี ใช้งำนได้  

  

4. อ่ำงล้ำงมือ ก๊อกน ำ้  กระจก สะอำด  ไม่มีครำบสกปรก อยู่ในสภำพดีและใช้งำนได้    

5. สบู่ล้ำงมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร   

6. ถงัรองรับมูลฝอย  สะอำด มีฝำปิด อยู่ในสภำพดี ไม่ร่ัวซึม ตัง้อยู่ในบริเวณอ่ำงล้ำงมือ หรือ
บริเวณใกล้เคียง 

  

7. มีกำรระบำยอำกำศดี และ ไม่มีกลิน่เหม็น   

8. สภำพท่อระบำยสิง่ปฏิกลูและถงัเก็บกักไม่ร่ัวแตกหรือช ำรุด   

9. จดัให้มีกำรท ำควำมสะอำด   และระบบกำรควบคุมตรวจตรำ เป็นประจ ำ   
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความเพียงพอ  
10. จดัให้มีส้วมนัง่รำบส ำหรับผู้พิกำร  ผู้สงูวยั หญิงตัง้ครรภ์และประชำชนทัว่ไปอย่ำงน้อย
หนึง่ที่ 

  

11.ส้วมสำธำรณะพร้อมใช้งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร   

ความปลอดภัย  
12.บริเวณที่ตัง้ส้วมต้องไม่อยู่ที่ลบัตำ/เปลีย่ว 

  

13. กรณีที่มีห้องส้วมตัง้แต่ 2 ห้องขึน้ไป  ให้แยกเป็นห้องส้วมส ำหรับชำย – หญิง โดยมีป้ำย
หรือสญัลกัษณ์ที่ชดัเจน 

  

14. ประต ู ที่จบัเปิด – ปิด และที่ลอ็คด้ำนใน สะอำด อยู่ในสภำพ ดี  ใช้งำนได้   

15. พืน้ห้องส้วมแห้ง     

16. แสงสว่ำงเพียงพอ สำมำรถมองเห็นได้ทัว่บริเวณ   
 

หมายเหตุ :     ผ่ำนมำตรฐำน = ต้องผ่ำนเกณฑ์ทกุข้อ (16 ข้อ) 
สรุป ผ่ำนมำตรฐำน...........................ข้อ ต้องปรับปรุง.......................ข้อ 

6. การเข้าถงึระบบบริการสุขภาพ 
 

ค าถาม มี ไม่มี 

ประชำชนมีควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำรทำงสขุภำพที่มีประสทิธิภำพ   

มีสถำนบริกำรทำงสขุภำพที่หลำกหลำยซึง่ประชำชนสำมำรถเลอืกใช้บริกำร
ได้ตำมควำมพึงพอใจ 

  

ระยะทำงสะดวกส ำหรับกำรใช้บริกำรของสถำนบริกำรทำงสขุภำพ    

มีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำนอื่นๆ    

 
 

7. โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุขในชุมชน  
 

ค าถาม มี ไม่มี 

มีโครงกำรส่งเสริมสขุภำพเด็ก ผู้สงูอำย ุและผู้พิกำร   

มีกำรประชำสมัพนัธ์และแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัโครงกำรด้ำนสำธำรณสขุให้กบั
ประชำชน  

  

มีกำรจดักิจกรรมสม ่ำเสมอ     

 
 



 

99 
 

8. โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะ การไม่ทิง้ขยะในท่ีสาธารณะ 
การดูแลแม่น า้ล าคลองการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ เป็นต้น 
 

ค าถาม มี ไม่มี 

มีโครงกำรส่งเสริมสิง่แวดล้อมในชมุชน    

มีกำรประชำสมัพนัธ์และแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัโครงกำรสง่เสริมสิ่งแวดล้อมให้กบั
ประชำชน  

  

มีกำรจดักิจกรรมสม ่ำเสมอ     

 
 

9. การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 

ค าถาม มี ไม่มี 

ชมุชนมีสถำนที่และอปุกรณ์ (เช่น ทำงเดิน ลูว่ิ่ง สวนสขุภำพ สนำมกีฬำ) ที่จดั
ไว้ส ำหรับคนในชมุชนใช้ออกก ำลงักำย 

  

มีกิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลงักำย (เช่น กำรเต้นแอโรบิก กำรแข่งขนักีฬำ 
กิจกรรมนนัทนำกำร) เป็นประจ ำและมำกกว่ำ 3 วนัต่อสปัดำห์และเป็นเวลำ
อย่ำงน้อย 30 นำทีต่อวนั  
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ภาคผนวก จ วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภมิูและทุตยิภมิู 
 

 

วิธีการเก็บข้อมูล ค าอธิบาย ข้อดี ข้อจ ากัด 

กำรสงัเกตภำคสนำม 

กำรเก็บข้อมูลโดยกำรสงัเกต เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน

อย่ำงแพร่หลำยในงำนที่ เป็นเชิงคุณภำพ เช่น 

ควำมเป็นอยู่ของคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในพืน้ที่ต่ำง ๆ 

เช่นกำรทิง้ขยะ เป็นต้น 

กำรสงัเกตมี 2 ลกัษณะคือ (1)แบบไม่มีโครงสร้ำง 

ในกำรท ำกำรสังเกตจะไม่ท ำกำรจดบันทึกกำร

สังเกตโดยทันที เพรำะผู้ สังเกตต้องเข้ำร่วมท ำ

กิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่ำง ต้องกำรท ำตัวให้เข้ำกับ

ธรรมชำติของสภำพสงัคม และไม่ก่อให้เกิดควำม

ระแวงควำมสงสยัจำกกลุ่มตัวอย่ำง กำรจดบันทึก

จะท ำเมื่อมีโอกำสเหมำะสมหลังจำกกำรสังเกต 

และ (2) แบบมีโครงสร้ำงกำรสังเกตแบบนีจ้ะมี

เป้ำหมำยที่ชัดเจนว่ำจะท ำกำรศึกษำอะไรจำก

กลุ่มตัวอย่ำง และมีกำรจดบันทึกกำรสงัเกตตำม

แบบแผนที่ได้มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ เช่น สร้ำง

ไม่สิน้เปลืองค่ำใช้จ่ำย สำมำรถท ำได้โดยง่ำยไม่

ต้องใช้เคร่ืองมือเฉพำะและมีประสทิธิภำพ 

ได้ข้อมูลในลกัษณะภำพรวมของชุมชนไม่

สำมำรถแยกแยะรำยละเอียดเฉพำะได้ 
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วิธีการเก็บข้อมูล ค าอธิบาย ข้อดี ข้อจ ากัด 

เป็นแบบบันทึกพฤติกรรม เหตุกำรณ์ และกำร

กระท ำต่ำง ๆของกลุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดกำรบันทึก

ว่ำเป็นระยะเวลำของเหตุกำรณ์ ควำมถ่ีของกำร

กระท ำ รูปแบบของพฤติกรรมและควำมสัมพันธ์ 

โครงสร้ำงทำงสงัคม  

กำรเดินเท้ำส ำรวจ

ด้วยแบบสอบถำม

หรือแบบบนัทกึ 

เป็นกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยกำรเดินเท้ำส ำรวจ 

จะใช้กบังำนที่ต้องกำรเก็บข้อมลูเชิงพืน้ที่ เช่น 

สำธำรณปูโภค ลกัษณะถนนหนทำง ควำมสะอำด

ของห้องน ำ้สำธำรณะ เป็นต้น 

ประหยดัเวลำ แรงงำน และสำมำรถรวบรวมได้

จ ำนวนมำก ผู้ตอบมีโอกำสหำเวลำตอบด้วย

ตนเองในเวลำที่สะดวก และมีอิสระในกำรตอบ 

เป็นตวัของตวัเอง และกำรตอบก็ไม่ต้องรีบร้อน 

มีเวลำคิด 

ท ำให้ขำดกำรติดต่อระหว่ำงผู้ วิจัยกับผู้ ให้

ข้อมูล ถ้ำค ำถำมไม่กระจ่ำง ผู้ ตอบไม่มี

โอกำสซักถำม ผู้ ตอบอำจคำดเดำได้ ท ำ

ให้ผลกำรตอบมีโอกำสคลำดเคลื่อนได้ 

อำจท ำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในกำรตอบได้ 

และอำจไม่สง่คืนให้ได้ไม่ครบ 

สง่แบบสอบถำมทำง

ไปรษณีย์ 

เป็นกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยกำรโดยใช้กำรส่ง

แบบสอบถำมไปยังกลุ่มที่เรำต้องกำรถำมข้อมูล 

จะใ ช้ กับง ำนที่ ต้องกำร เ ก็บ ข้อมูลจำกกลุ่ ม

ประชำกรที่มีจ ำนวนมำก  เพื่อสอบถำมควำม

คิดเห็น ทศันคติ ควำมรู้สกึและกำรกระท ำ 

เป็นวิธีกำรที่เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด เพรำะเสีย

เพียงค่ำแสตมป์แทนค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน

สนำม โดยเฉพำะในกรณีที่ผู้ที่จะให้ค ำตอบอยู่

กระจัดกระจำยกันมำก ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะส่ง

พนกังำนสนำมไปท ำกำรสมัภำษณ์ได้ ในกรณีที่

ผู้ตอบเห็นควำมส ำคญัของข้อมูล ข้อมูลที่ได้อำจ

มีคุณภำพดีกว่ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์

เพรำะผู้ ตอบมีเวลำคิด ก่อนตอบ และไม่ต้อง

ต้องไม่ยำกและไม่ยำวเกินไป ใช้ในประเทศ

ที่มีบริกำรไปรษณีย์ดี ผู้ ตอบต้องสำมำรถ

อ่ำนค ำถำมและ ข้อสั่งชี แ้ จงไ ด้ เ ข้ ำใจ 

ต้องใช้เวลำคอยจนกว่ำจะได้รับแบบครบ

จ ำนวนที่ต้องกำร และบำงทีต้องมีกำรทวง

ถำมหลำยครัง้ ถ้ำค ำตอบไม่ชัดเจน ต้อง

เ สี ย เ ว ล ำ ถ ำ ม ซ ้ำ โ ด ย วิ ธี ก ำ ร อื่ น 
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วิธีการเก็บข้อมูล ค าอธิบาย ข้อดี ข้อจ ากัด 

ตอบภำยใต้สภำวะกำรณ์เร่งรีบของพนักงำน

สมัภำษณ์ 

สมัภำษณ์ทำง

โทรศพัท์ 

เป็นกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยกำรโดยโทรศัพท์

สอบถำมข้อค ำถำมในแบบสอบถำมกับกลุ่มที่เรำ

ต้องกำรทรำบข้อมูล จะใช้กับงำนที่ต้องกำรเก็บ

ข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรที่มีจ ำนวนมำก  เพื่อ

สอบถำมควำมคิดเห็น ทศันคติ ควำมรู้สกึ และกำร

กระท ำ 

เป็นวิธีกำรที่อำจท ำได้อย่ำงรวดเร็ว และทุ่น

ค่ำใช้จ่ำย เพรำะไม่ต้องเดินทำง 

 

ใช้ได้เฉพำะผู้ที่มีโทรศัพท์เท่ำนัน้ ค ำถำมที่

ถำมจะต้องสัน้และเข้ำใจง่ำย 

 

สนทนำกลุม่ 

กำรสนทนำกลุ่ม เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำร

สนทนำกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหำที่

เฉพำะเจำะจง โดยมีผู้ด ำเนินกำรสนทนำ เป็นผู้

คอยจุดประเด็นในกำรสนทนำ เพื่อชักจูงให้กลุ่ม

เกิดแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นหรือ

แนวทำงกำรสนทนำอย่ำงกว้ำงขวำงละเอียดลกึซึง้ 

โดยมีผู้ เข้ำร่วมสนทนำในแต่ละกลุม่ประมำณ  

6-10 คน ซึ่งเลือกมำจำกประชำกรเป้ำหมำยที่

ก ำหนดเอำไว้ 

ผู้ เก็บข้อมูล เป็นผู้ ได้รับกำรฝึกกอบรมเป็นอย่ำง

ดี เป็นกำรเผชิญหน้ำกนัในลกัษณะกลุ่มมำกกว่ำ

กำรสัมภำษณ์ตัวต่อตัวสำมำรถให้มีปฏิกิริยำ

โต้ตอบกนัได้  และบรรยำกำศของกำรคุยกันเป็น

กลุ่มจะช่วยลดควำมกลัวที่จะแสดงควำมเห็น

สว่นตวั  

 

ถ้ำในกำรสนทนำกลุม่ มีผู้ ร่วมสนทนำเพียง

ไม่ก่ีคนที่แสดงควำมคิดเห็นอยู่ตลอดเวลำ

จะท ำให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงควำมคิดเห็น

ของคนส่วนน้อยเหล่ำนัน้ ดังนัน้จึงต้อง

ระวังไม่ให้มีกำรผูกขำดกำรสนทนำขึน้ 

พฤติกรรมบำงอย่ำงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับ

ในชุมชนอำจไม่ได้รับกำรเปิดเผยในกลุ่ม

สนทนำ ในกรณีนีใ้ช้กำรสมัภำษณ์ตัวต่อ

ตัวจะดีกว่ำ  และถ้ำถ้ำผู้ ด ำเนินในกำร

สนทนำคุมเกมส์ไม่ได้ กำรสนทนำกลุ่มจะ
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วิธีการเก็บข้อมูล ค าอธิบาย ข้อดี ข้อจ ากัด 

ไม่รำบร่ืน  

กำรสมัภำษณ์ 

 

 

 

 

 

กำรสมัภำษณ์

รำยบคุคล 

 

 

 

กำรสมัภำษณ์เป็น

กลุม่ 

กำรรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เป็นวิธีกำร

สือ่สำรสองทำง มีกำรสนทนำระหว่ำงผู้มีข้อมูลกับ

ผู้ ต้องกำรทรำบข้อมูล เ ป็นกำรถำม -ตอบกัน

โดยตรง หำกมีข้อสงสยั หรือเข้ำใจไม่ชัดเจนก็ท ำ

ควำมเข้ำใจจนชัดเจนในทันที เป็นกำรสร้ำงควำม

มัน่ใจให้ทัง้ผู้ตอบและผู้ศกึษำ 

เป็นกำรสัมภำษณ์ที่นิยมใช้กันมำกที่สุด โดย

สมัภำษณ์ทีละคน ซักถำมกันจนเป็นที่พอใจ แล้ว

จึงสมัภำษณ์คนอื่นต่อไป กำรสมัภำษณ์แบบนีผู้้

สมัภำษณ์กับผู้ ให้สัมภำษณ์จะมีควำมเป็นอิสระ

และเป็นสว่นตวัมำก 

เป็นกำรสัมภำษณ์พร้อมกันในเวลำเดียวกัน ครัง้

ละหลำยๆคน อำจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ 

ทกุคนตอบค ำถำมเดียวกนัหมด ฉะนัน้ค ำตอบของ

ผู้ให้สมัภำษณ์บำงคน จงึอำจถูกชักน ำจำกค ำตอบ

ของผู้ให้สมัภำษณ์คนอื่นได้ 

เ ป็ นวิ ธี กำ รที่ จ ะท ำ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อมูลที่ ล ะ เอี ยด 

พนกังำนสมัภำษณ์สำมำรถชีแ้จงหรืออธิบำยให้ 

ผู้ตอบเข้ำใจในค ำถำมได้ ท ำให้ได้รับค ำตอบตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ 

 

กำรที่จะให้ได้ค ำตอบที่ดี ก็ต้องขึน้อยู่กบั

ปัจจยัอื่นๆ เช่น วิสยัสำมำรถของผู้ตอบที่

จะเข้ำใจค ำถำม ควำมตัง้ใจของผู้ตอบและ

ควำมสจุริตใจที่จะให้ค ำตอบ

ควำมสำมำรถของพนกังำน ที่จะสมัภำษณ์

ได้อย่ำงละเอียดครบถ้วน และบนัทกึ

ค ำตอบอย่ำงถกูต้อง และที่ส ำคัญที่สดุคือ 

ควำมซ่ือสตัย์สจุริตของพนกังำนสมัภำษณ์

ที่จะไม่กรอกข้อมูลเอง 

 

ทบทวนจำกรำยงำน

ทำงรำชกำร 

เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งรำยงำนต่ำงๆที่มี

กำร เ ก็บบันทึก ไ ว้แ ล้วทั ง้ ใน รูปขอ ง เอกสำร 

ไม่สิน้เปลอืงค่ำใช้จ่ำยและเวลำ 

ข้อมลูเป็นทำงกำร อ้ำงอิงได้ 

ข้อมลูไม่ครบถ้วน 

ข้อมลูไม่ตรงตำมต้องกำร 
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วิธีการเก็บข้อมูล ค าอธิบาย ข้อดี ข้อจ ากัด 

แฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือวสัดอุื่น ๆ ประหยดัเวลำในกำรเก็บข้อมลู ไม่ต้องศกึษำเอง ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมลู 

ข้อมลูอำจไม่เป็นปัจจบุนั 

ทบทวนจำก

กำรศึกษำที่เคยมี 

เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งรำยงำนวิจัยหรือ
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