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แบบส ำรวจข้อมูล ประชำชนในภำวะยำกล ำบำก และกลุ่มเปรำะบำงทำงสังคม  

หมู่ที่.............หมู่บา้น..............................ต  าบล............................อ  าเภอ............................จั งหวดั......................................... 

ขอ้มูลบุคคลผูย้ากล าบาก ล  าดบัท่ี.............. 

ค าน าหนา้ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย /นาง /นางสาว) ช่ือ ..................................................นามสกุล .................... ............................      

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ---- กรณีไม่มีเน่ืองจาก...................................       

วนั/เดือน/ปีเกิด ......../.............../............ เพศ  ชาย  หญิง เช้ือชาติ .................. สัญชาติ ............... ศาสนา .................... 

สถานภาพ  โสด  สมรสอยูด่ว้ยกนั  สมรสแยกกนัอยู ่ หยา่ร้าง  ไม่ไดส้มรสแต่อยูด่ว้ยกนั  หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  

ช่ือชุมชน/บา้น ............................................................................................ รหสัประจ าบา้น .........................................................  

บา้นเลขที่ ...................... หมู่ที่............. ตรอก ...................................... ซอย .................................. .....ถนน ................................... 

ต าบล ........................................ อ  าเภอ .................................. .จงัหวดั ...................................... รหสัไปรษณีย ์.............................  

เบอร์โทรศพัทบ์า้น .................................................................... เบอร์มือถือ .......................... .........................................................  

ที่อยูปั่จจุบนั  บา้นตนเอง  อาศยัผูอ้ื่นอยู ่ บา้นเช่า  อยูก่บัผูจ้า้ง  ไม่มีที่อยูเ่ป็นหลกัแหล่ง  

 กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่เป็นที่เดียวกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน(ระบุรำยละเอียดเพิ่มเติมด้ำนล่ำง)  

ช่ือชุมชน/บา้น .......................................................................................... รหสัประจ าบา้น ..........................................................  

บา้นเลขที่ ...................... หมู่ที่ ............ ตรอก ..................................... ซอย ........... ......................ถนน .........................................  

ต าบล ................................... อ  าเภอ ..........................................จงัหวดั ............................ .................. รหสัไปรษณีย ์.................. 

เบอร์โทรศพัทบ์า้น ................................................................ เบอร์มือถือ ........................................... ........................................... 

ระดับกำรศึกษำ  

 ไม่ไดรั้บการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนตน้  ประถมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย    

 ปริญญาตรี  ประถมศึกษาตอนปลาย  ปวช./อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 

อำชีพ  

ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน นกัเรียน/นกัศึกษา คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ภิกษุ/สามเณร/แม่ชี เกษตรกร (ท าไร่/นา/สวน/สัตวเ์ลี้ยง/

ประมง ) ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ พนกังานรัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษทั รับจา้ง อื่นๆระบุ.................................  

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ..................................................... บาท ที่มาของรายได.้........................................................ ......................... 

ผู้ให้ข้อมูล    (     ) ใหข้อ้มูลเอง   (     ) คนอื่นให ้   ระบุช่ือผูใ้หข้อ้มูล............................................................. ............................. 
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สภำวะควำมยำกล ำบำก และเปรำะบำงทำงสังคม  

1. ประเภทของสภาวะความยากล าบากและกลุ่มเปราะบางทางสังคม  

(.....) 1.คนไร้บา้น (.....) 2.คนไร้สัญชาติ (.....) 3.ผูสู้งอายท่ีุถูกทอดท้ิง (.....) 4.ผูติ้ดเช้ือ (.....) 5.ผูป่้วยติดบา้น/ติดเตียง         

(.....)  6.อดีตผูต้อ้งขงั (.....) 7.คนพิการ (.....) 8.ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ(์ภัยพิบติั/ไฟใต)้ (......) 9.เด็กก าพรา้         

(.....)10. ผูม้ีรายไดน้อ้ย/ผูข้ดัสน (.....)11.กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

2. สาเหตุของความยากล าบาก (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

(.....) 1. ยากจน / รายไดน้อ้ย (.....) 2.มีหน้ีสิน (.....) 3.ตกงาน / ไม่มีงานท า / ไม่มีอาชีพ (.....) 4. ขาดผูอุ้ปการะ                   

(.....) 5. ขาดความรู้ที่จะประกอบอาชีพ (.....) 6. ปัญหาครอบครัว (.....) 7. ไม่มีที่อยูอ่าศยั / ไม่มีที่ดินท ากิน                          

(.....) 8. ถูกชกัจูงโดยคนรู้จกั / เพื่อน (.....) 9. ถูกบงัคบั / ล่อลวง / แสวงหาผลประโยชน์ (.....) 10.ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ราษฎร์ (.....) 11.ขาดโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ ์(.....) 12.เจ็บป่วยเร้ือรัง (.....) 13.ช่วยเหลือตนเองไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

(.....) 14. อื่นๆ (ระบุ)....................................  

3. สถานะทางสุขภาพในปัจจุบนั  

(.....) 1. ปกติ (.....) 2. ผูสู้งอาย ุ(.....) 3. เจ็บป่วย (.....) 4. พิการ (ระบุลกัษณะความพิการ)..............................  

(.....)5. อื่นๆ(ระบุ).....................  

4. ส่ิงท่ีตอ้งการใหรั้ฐช่วยเหลือ  

(.....) 1. เขา้สถานสงเคราะห์ (.....) 2. กลบัภูมิล  าเนา (.....) 3. ฝึกอาชีพ (.....) 4. หางานท า (.....) 5. ท่ีพกัชัว่คราว                    

(.....) 6. เงินทุนประกอบอาชีพ (.....) 7. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ (.....) 8. รักษาพยาบาล (.....) 9.ท าบตัรประชาชน               

(.....) 10. อื่นๆ(ระบุ)...................................    

5. เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบา้ง ( ) ไม่เคยไดรั้บ 3 ( ) เคยไดรั้บความช่วยเหลือเป็น (  )บริการ............................ 

(  ) เงิน................................... (   ) ส่ิงของ...........................เม่ือปี..................จากหน่วยงาน…………………………………........  

6. ส่ิงท่ีตอ้งการให้ชุมชนหรือองคก์รทอ้งถิ่นช่วยเหลือ (ระบุ)  

(.....) 1. ซ่อมแซมที่อยูอ่าศยั ระบุรายละเอียด.............................................. (.....) 2. อาหาร ระบุ.................................................  

(.....) 3. ฝึกอาชีพ ระบุ................................................ (.....) 4. ใหง้านท า ระบุ....................................................  

(.....) 5. ของใชใ้นชีวิต ระบุ..................................................... (.....) 6. เคร่ืองนุ่งห่ม ระบุ................................................. ......... 

(.....) 7. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ (.....) 8. วสัดุเพื่อการรักษาพยาบาล ระบุ.................................................  

(.....) 9. อื่นๆ(ระบุ)...................................  
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7. สภาพเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน  

1. รายรับ (.....)ไม่เพียงพอ (.....)เพียงพอ  

2. รายจ่าย (.....)ไม่เพียงพอ (.....)เพียงพอ  

3. หน้ีสิน (.....)ไม่มี (.....) มีมากเกินรายได ้(.....)มีพอกบัรายได ้ 

8.ประวติัส่วนตวั(เพิ่มเติม) 
........................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

9. ประวติัครอบครัว 

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

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

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

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

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

 

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

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

เบอรโ์ทร......................................................ID LINE.............................................................. 

ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล วนัที่...........เดือน..............พ.ศ.............. 

 

 

 

หมำยเหตุ แบบสอบถามน้ีด าเนินการร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มที่ยากล าบากและเปราะบางทางสังคม 


