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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก แบบฟอรมท่ี 1 แบบสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคผนวก ข แบบฟอรมท่ี 2 แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนากลุม

อาชีพในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคผนวก ค ตัวอยางการรายงานผลการสาํรวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคผนวก ง แบบฟอรม การจัดตั้งกลุมอาชีพ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ 
ภาคผนวก จ การใชระบบ e-Government ในการประเมินผลการดาํเนนิงานการสงเสริมอาชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคผนวก ฉ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 658 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 
 เร่ือง แจงแนวทางการแกไขปญหาความยากจนของประชากรโดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  
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ภาคผนวก  ก 
  

ตัวอยาง 
แบบฟอรมท่ี 1 

แบบสํารวจขอมูลชมุชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
สวนท่ี 1 : ขอมูลสภาพทั่วไป 
1.1 ขอมูลของชุมชนที่ทําการสํารวจ 

ช่ือชุมชนที่ทําการสํารวจ........................................................ หมูที่.............ตําบล............................ 
อําเภอ.............................................จังหวดั................................................ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทําการสํารวจ 
(  ) อบจ. .................................................. 
(  ) เทศบาล ............................................. 
(  ) อบต. ..............................ที่ตั้งเลขที่...........หมู..........ถนน.....................ตําบล........................... 
อําเภอ............................................จังหวดั....................................รหัสไปรษณีย............................... 
ช่ือผูสํารวจ.........................................................โทรศัพท................................................................. 
e-mail ผูสํารวจ.................................................................................................................................. 
ช่ือเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทําการสํารวจ  
http//:www. ....................................................................................................................................... 

1.2  สภาพทั่วไปของชุมชนที่ทําการสํารวจ 
 1.2.1 ลักษณะที่ตั้ง 
  อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ ............................................. ตารางกิโลเมตร 
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  เขตการปกครอง 
  อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตอกับ ................................................................. 
  อาณาเขตทางทิศใต ติดตอกบั ....................................................................... 
  อาณาเขตทางทิศตะวนัออก ติดตอกับ .......................................................... 
  อาณาเขตทางทิศตะวนัตก ติดตอกับ ............................................................. 
  ลักษณะทั่วไป : ……………………………………………………………………….... 
…………………………….…………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………................................................ 
 1.2.2 ประชากร 
  จํานวนหลังคาเรือนในชุมชนที่ทําการสํารวจ ............................................. หลังคาเรือน 
  จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร........................................ คน 
 1.2.3 รายละเอียดประชากร 
  อัตราการเพิ่มของประชากร รอยละ / ป..................... 
 1.2.4 จํานวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด.................................... คน 
 1.2.5 จํานวนคนชรา....................................คน 
 1.2.6 ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที ่
  รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป ..................................... บาท 

 ประมาณการผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้ 

ผูประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจางทั่วไป อ่ืนๆ  วางงาน  
คิดเปนเปอรเซ็นต (%)       
คิดเปนจํานวนราย       

 1.2.7  ปราชญชาวบานของชุมชน ระบุช่ือที่อยูและสาขาของปราชญชาวบาน 
   1) ช่ือ…………………………………ที่อยู................................................................. 
         สาขา………………………………........................................................................ 
   2) ช่ือ…………………………………ที่อยู................................................................  
   สาขา………………………………........................................................................ 
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 1.2.8  สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 
  1) การจําหนาย พืชผลทางการเกษตร………………………………………………. 
  2)  ตลาด /รานคาชุมชน/ ศูนยการซื้อ ขายของชุมชนมีจํานวน...........................แหลง  
   ระบุ........................................................................... 
  3)  แหลงทุนของชุมชนประกอบดวย........................................................................... 
   …..3.1) การรวมทุนของประชาชนในชุมชน 
    …..3.2) สหกรณออมทรัพย 
   …..3.3) สหกรณการเกษตร 
   …..3.4) ธนาคาร ระบุ…………………………………….. 
   …..3.5) อ่ืนๆ ระบุ………………………………………... 
 1.2.9 อาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
  …… 1) มี   ระบุ …………………………………… 

 …… 2) ไมมี 
สวนท่ี 2  สภาพปญหาหลักในทองถ่ินที่มีผลตอการสงเสริมและการประกอบอาชีพของ

ประชาชนในชุมชน (โปรดระบุขนาดของปญหา มาก ปานกลาง นอย ไมมีปญหา ) 
ระดับปญหา สภาพปญหา 

มาก ปานกลาง นอย ไมมีปญหา
1. ปญหาที่ดินทํากิน 
2. ปญหาแหลงน้ําทางการเกษตร 
3. ปญหาแหลงทุน 

3.1 การเขาถึงแหลงทุน 
3.2 ขบวนการกูเงิน 
3.3 ไมมีหลักทรัพยคํ้าในการยื่นกู  

4. ปญหาสาธารณูปโภค 
4.1  ไฟฟาไมสะดวกในการใช 
4.2  โทรศัพท การสื่อสาร 
4.3  ถนน / การคมนาคม 
4.4 การขนสงพืชผล 
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ระดับปญหา สภาพปญหา 
มาก ปานกลาง นอย ไมมีปญหา

5. ปญหาวัตถุดิบ 
6. ปญหาแรงงาน 
7. ปญหาดานวิชาการเพื่อการสงเสริม
ประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพ 

7.1 กลไกตลาด 
7.2 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ทางพืชผลทางการเกษตร 
7.3 ปจจัยสงผลตอการประกอบอาชีพ

ในดานตางเชนการเกษตร       
การปศุสัตว การประมง 
ผลิตภัณฑจากครัวเรือน เปนตน 

7.4 การจัดทําบัญชี 
7.5 การคํานวณองคประกอบของ

ตนทุนการผลิต เปนตน 
8.  ปญหาดานการตลาด 
9.  ปญหาดานความรูความเขาใจระบบการ

เสียภาษี 
10.ปญหาดานกฎหมายดานการคาท่ีเกี่ยวของ
11.ไมทราบวาเมื่อมีปญหาเฉพาะจะตอง

ติดตอหนวยงานที่เกี่ยว 
12.เจาหนาท่ีในหนวยงานของราชการ

ไมใหคําแนะนําตามความตองการของ
ประชาชน เชน 

      ......................................... 
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 การดําเนินการแกไขปญหาทีผ่านมา : ……………………………………………………….... 
 ………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………................................................ 
 ลักษณะที่เสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน : …………………..…………………………... 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………….............................................. 
  1.  ผูนําชุมชน: ………………….…………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………............................................... 
  2.  การบริหารจัดการ : ………………………………………………….…………… 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………............................................... 
  3.  ความเปนหุนสวนกัน : ………………………………..…………………………. 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………............................................... 
 วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชุมชน : …………………..………………………….. 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………............................................... 
 กลไกราชการและองคกรเอกชน กับความเขมแข็งของชมุชน: ……………………………….. 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………............................................... 
 จุดแข็งของชมุชน :.................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………............................................... 


