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ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีการปรับปรุง
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“คู่มือการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค” ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วยประเด็นที่ควรจะท�ำความเข้าใจใน
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ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)
ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ป 2560 – 2564)
****************************************

1. ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) คืออะไร

ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) คือ ขอมูลหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป และปญหาของ
หมูบานชนบทดานตาง ๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูและ
การศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน เปนขอมูลที่จัดเก็บทุกหมูบานในชนบทเปนประจําทุก 2 ป
เครื่อ งชี้ วั ด สภาพป ญ หาของหมู บ า นในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(ป 2560-2564) มี 7 ดาน 33 ตัวชี้วัด มีการจัดระดับความรุนแรงของปญหาและระดับการพัฒนาของหมูบาน
ทําใหทราบลําดับความสําคัญของปญหา และพื้นที่เปาหมายที่ควรไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ

2. หลักการของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

2.1 ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชนที่ทําใหสามารถรูสภาพปญหาของหมูบาน
ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนแกไขปญหาของหมูบาน ตําบล ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หรือกลุม/องคกร
ประชาชน เพื่อใหประชาชนไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
2.2 ข อ มู ล กชช. 2ค เป น ข อ มู ล ที่ ต อ งดํ าเนิ น การจั ด เก็ บ ทุ ก 2 ป ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
22 กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณจากผูนําทองถิ่นในแตละ
หมูบาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

3. วัตถุประสงคของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

3.1 เพื่อใชขอมูล กชช. 2ค เปนเครื่องมือในการสํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชนในแตละหมูบาน
ทั่วประเทศ สําหรับการวางแผน การกําหนดนโยบายและเปนขอมูลการประเมินผลการพัฒนาโดยสวนรวม
3.2 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชนจากขอมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาชนบท
3.3 เพื่อใชระดับการพัฒนาของหมูบานจากขอมูล กชช. 2ค กําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาของ
แตละจังหวัด อําเภอ และตําบล

4. แนวคิดและความเปนมาของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

ป 2525 สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (สศช.) มอบให ก รม
การพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เปาหมาย 38 จังหวัด 12,586 หมูบาน
ป 2527 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มอบใหกรมการพัฒนาชุมชน
(พช.) จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เปาหมาย 38 จังหวัด 12,586 หมูบาน และคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับ
ภู มิ ภาคและท องถิ่ น (อผภ.) เห็ นชอบให กรมการพั ฒนาชุ มชน (พช.) จั ดเก็ บข อมู ลนอกพื้ นที่ เป าหมาย 42,246
หมูบาน รวม 54,832 หมูบาน
ป 2529 ศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ (ศปช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูรับผิดชอบงานของคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและทองถิ่น (อผภ.) มอบหมายให กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค
ทุกหมูบานทั่วประเทศ จํานวน 54,832 หมูบาน
1 1

ป 2530 คณะรัฐมนตรี มี มติ เมื่ อวั นที่ 22 กั นยายน 2530 เห็ นชอบให มี การจั ดเก็ บข อมู ล กชช. 2ค
ผนวกกับขอมูล จปฐ. เปนประจําทุกสองป ตั้งแตป 2533 เปนตนไป
ป 2536 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 “ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกั บการพัฒนา
ชนบท นําขอมูล กชช. 2ค และขอมูล จปฐ. ไปใช ประโยชนในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกําหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทดวย”
ป 2559 ไดมีการศึกษาปรับปรุง เครื่องชี้วัดขอมูล กชช. 2ค เพื่อใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสรุป เครื่องชี้วัดและแบบสอบถามขอมูล
พื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ที่จะนํามาใชในการจัดเก็บ ขอมูลในชวงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (ป 2560-2564) มีเนื้อหา 7 สวน มีตัวชี้วัด 7 ดาน 33 ตัวชี้วัด
วิวัฒนาการของขอมูล กชช. 2ค ในชวง 20 ปที่ผานมา
มีการปรับปรุงแบบสอบถามและเครื่องชี้วัดในทุกชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป)
เพื่อใชเปนเครื่องมือในกําหนดปญหาและเปาหมายการพัฒนา เพื่อจัดสรรงบประมาณใหตรงตามสภาพความเปนจริง
โดยตั้ งแต แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 8 เป นต น มา ข อมู ล กชช. 2ค ได ใช เป น
เครื่องมือของทองถิ่นมากขึ้น ควบคูไปกับการสนับสนุนงานพัฒนาชนบท ระดับนโยบาย กระทรวงและภูมิภาค
คํายอ กชช. 2ค
คําวา “กชช. 2ค” มักเปนคําถามสําหรับนักพัฒนารุนหลังวา มีความหมายอยางไร
“กชช. 2ค” เปนหนึ่งในรหัสของชุดขอมูลที่นักพัฒนาชนบท อาทิ นายโฆสิต ปนเปยมรัษฏ
และ ดร.ธเนตร นรภูมิพิพัชน ที่ไดริเริ่มจัดทําขอมูลพื้นฐานระดับตาง ๆ ขึ้น
โดยนําคําวา “กชช.” มาจาก “คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ” ซึ่ง
ประกอบดวยชุดขอมูล ดังนี้
กชช. 2ก
หมายถึง ขอมูลพื้นฐานระดับจังหวัด 38 จังหวัด ซึ่งมีรายชื่อทําเนียบหมูบาน
ยากจน จํานวน 12,555 หมูบาน ที่ไดประกาศไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ขณะนี้ไมมีการจัดเก็บแลว
กชช. 2ข
หมายถึง ขอมูลพื้นฐานระดับอําเภอ ซึ่งเคยจัดเก็บใน ป 2526 และ 2528 ขณะนี้
ไมมีการจัดเก็บแลว
กชช. 2ค
หมายถึง ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
ดังนั้น คําวา “กชช. 2ค” จึงเปนรหัสของชุดขอมูลพื้นฐาน ไมใชคํายอ ซึ่งแตกตางจากคําวา “จปฐ.”
ซึ่งเปนคํายอของ “ความจําเปนขั้นพื้นฐาน”

5. ความสําคัญของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

5.1 ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลกลางของประเทศที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท
และยังเปนขอมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมูบานทั่วประเทศ ที่มีอยูในขณะนี้ โดยมีการนําขอมูล กชช. 2ค มาใช
ประโยชนทั้งในระดับนโยบาย และการแปลงสูการปฏิบัติของสวนภูมิภาคและทองถิ่น
5.2 ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลที่หนวยปฏิบัติในสวนภูมิภาค สามารถคนหาปญ หาเบื้องตนในสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ เชน การสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และการสงเสริมฟนฟูสภาพแวดลอมสําหรับแหลงทองเที่ยวที่สามารถกอใหเกิดรายไดในทองถิ่น ซึ่งหนวยงาน
ปฏิบัติ สามารถจัดสรรงบประมาณใหตรงตามปญหาที่พบจากขอมูล กชช. 2ค ได เปนตน
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6. ประโยชนของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช. 2ค)

6.1 ประชาชนในแต ละหมูบานทั่ วประเทศ สามารถทราบถึง คุณ ภาพชี วิต สภาพความเปนอยูและ
สภาพปญหาของหมูบาน/ชุมชนของตนเองวาเปนอยางไร
6.2 หนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชประโยชนจากขอมูล กชช. 2ค
ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน การจัดทํา
แผนพัฒ นาในด า นต าง ๆ ตลอดจนการกําหนดพื้ นที่ เป าหมายในการพั ฒ นาของหน วยงานแตละระดับ ทั้ ง
สวนกลาง จังหวัด อําเภอ และตําบล
6.3 ภาคเอกชน สามารถนําขอ มูลจาก กชช. 2ค มาใช ในการตัดสิ นใจและวางแผนในการบริห าร
จัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ
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7. องคกรบริหารการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค
1.คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ประธานฯ
คณะทํางานปรับปรุงเครื่องชีว้ ัด
คุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน
ฝายเลขานุการ
2. คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด : หัวหนาฯ

จังหวัด
แตงตั้ง
3. คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับอําเภอ
นายอําเภอ : หัวหนาฯ

อําเภอ
แตงตั้ง

4. คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บล/นายกองคการบริหารสวนตําบล : หัวหนาฯ

ขอมูล กชช. 2 ค จัดเก็บโดย
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับตําบล โดยกรอกขอมูลในสวนที่มีอยูแลว
และสัมภาษณซ้ํา จากคณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน เปนตน

5. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการกรอกขอมูล

6. บันทึก ประมวลผลขอมูลที่ตําบล

7. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลอีกครั้ง

8. นําเสนอผลในระดับตําบล และใชประโยชน
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9.สงใหอําเภอ
จังหวัด และ
สวนกลาง

8. ตัวชี้วัดขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)
สําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ป 2560-2564)

จากการศึกษา ปรับปรุงเครื่ องชี้วัดข อมูลพื้นฐานระดับหมู บ าน (กชช. 2ค) ที่ จะนํ ามาใช ในการจั ดเก็ บ
ขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ป 2560-2564) มีตัวชี้วัด 7 ดาน 33 ตัวชี้วัด ดังนี้
ดานที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด
1) ถนน
2) น้ําดื่ม
3) น้ําใช
4) น้ําเพื่อการเกษตร
5) ไฟฟา
6) การมีที่ดินทํากิน
7) การติดตอสื่อสาร
ดานที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด
8) การมีงานทํา
9) การทํางานในสถานประกอบการ
10) ผลผลิตจากการทํานา
11) ผลผลิตจากการทําไร
12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ
13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14) การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว
ดานที่ 3 สุขภาวะและอนามัย มี 3 ตัวชี้วัด
15) ความปลอดภัยในการทํางาน
16) การปองกันโรคติดตอ
17) การกีฬา
ดานที่ 4 ความรูและการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด
18) ระดับการศึกษาของประชาชน
19) อัตราการเรียนตอของประชาชน
20) การไดรับการศึกษา
ดานที่ 5 การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน มี 5 ตัวชี้วัด
21) การมีสวนรวมของชุมชน
22) การรวมกลุมของชุมชน
23) การเขาถึงแหลงเงินทุน
24) การเรียนรูโดยชุมชน
25) การไดรับการคุมครองทางสังคม
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ดานที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 5 ตัวชี้วัด
26) คุณภาพดิน
27) การใชประโยชนที่ดิน
28) คุณภาพน้ํา
29) การปลูกปาและไมยืนตน
30) การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม
ดานที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มี 3 ตัวชี้วัด
31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงมหาดไทย (ทด.)

6) การมีที่ดินทํากิน
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- กระทรวงมหาดไทย

5) ไฟฟา
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- กระทรวงมหาดไทย (สถ.)

- กระทรวงมหาดไทย (สถ.)

- กระทรวงคมนาคม

หนวยงานหลัก

หนวยงานรวม

- กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอม
- สํานักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงสาธารณสุข
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงมหาดไทย
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

- กระทรวงมหาดไทย
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

4) น้ําเพื่อการเกษตร

3) น้ําใช

2) น้ําดื่ม

1) ถนน

1. โครงสรางพื้นฐาน

หมวด/ตัวชี้วัด

9. เจาภาพตัวชี้วัดขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ระดับกระทรวง ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ป พ.ศ. 2560 - 2564) มี 7 ดาน 33 ตัวชี้วัด ดังนี้

10) ผลผลิตจากการทํานา
11) ผลผลิตจากการทําไร
12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ

9) การทํางานในสถานประกอบการ

8) การมีงานทํา

2. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

7) การติดตอสื่อสาร

หมวด/ตัวชี้วัด
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงแรงงาน

- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

หนวยงานหลัก
หนวยงานรวม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ - สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
และการสื่อสาร
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ

19) อัตราการเรียนตอของประชาชน

20) การไดรับการศึกษา
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- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- กระทรวงศึกษาธิการ

18) ระดับการศึกษาของประชาชน
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- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

4. ความรูและการศึกษา

- กระทรวงมหาดไทย

17) การกีฬา

16) การปองกันโรคติดตอ

- กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานรวม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอม
- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

หนวยงานหลัก
- กระทรวงมหาดไทย (พช.)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

15) ความปลอดภัยในการทํางาน

3. สุขภาวะและอนามัย

14) การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว

13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

หมวด/ตัวชี้วัด
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- กระทรวงมหาดไทย (พช.)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ

23) การเขาถึงแหลงเงินทุน
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- กระทรวงมหาดไทย (พช.)

- กระทรวงมหาดไทย (พช.)

หนวยงานหลัก

หนวยงานรวม
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
- กระทรวงยุติธรรม
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงการคลัง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

22) การรวมกลุมของชุมชน

21) การมีสวนรวมของชุมชน

5. การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน

หมวด/ตัวชี้วัด

30) การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม

29) การปลูกปาหรือไมยืนตน

28) คุณภาพน้ํา

26) คุณภาพดิน
27) การใชประโยชนที่ดิน

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

25) การไดรับความคุมครองทางสังคม

24) การเรียนรูโดยชุมชน

หมวด/ตัวชี้วัด
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- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงมหาดไทย (ทด.)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

หนวยงานหลัก
- กระทรวงมหาดไทย (พช.)

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงมหาดไทย
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานรวม
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

12

12

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ

33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

- กระทรวงมหาดไทย (ปภ.)

หนวยงานรวม

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่รับผิดชอบ

32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด

7. ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

หมวด/ตัวชี้วัด

10. øąéĆïÙąĒîî×ĂÜêĆüßĊĚüĆé×šĂöĎú Ößß. 2Ù

×š ĂöĎ úóČĚ îåćîøąéĆ ïĀöĎŠ ïš ćî (Ößß. 2Ù) ĔîßŠ üÜĒñîóĆ ç îćđýøþåÖĉ ÝĒúąÿĆ ÜÙöĒĀŠ Üßćêĉ ÞïĆ ïìĊę 12
(ðŘ 2560-2564) öĊ 7 éšćî 33 êĆüßĊĚüĆé đöČęĂìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĒúąđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïđÖèæŤÖćøßĊĚüĆéĒúšü ÝąìĞćĔĀš
ìøćïüŠćĔîĒêŠúąêĆüßĊĚüĆéĂ÷ĎŠĔîÙąĒîîøąéĆïĔé àċęÜöĊìĆĚÜĀöé 3 øąéĆï éĆÜîĊĚ
• ëšćĕéš 1 ÙąĒîî Āöć÷ëċÜ êĆüßĊĚüĆéîĆĚîöĊðŦâĀćöćÖ (êęĞćÖüŠćđÖèæŤ)
• ëšćĕéš 2 ÙąĒîî Āöć÷ëċÜ êĆüßĊĚüĆéîĆĚîöĊðŦâĀćðćîÖúćÜ (Ă÷ĎŠĔîđÖèæŤ)
• ëšćĕéš 3 ÙąĒîî Āöć÷ëċÜ êĆüßĊĚüĆéîĆĚîöĊðŦâĀćîšĂ÷/ĕöŠöĊðŦâĀć (ÿĎÜÖüŠćđÖèæŤ)

11. ÖćøÝĆéøąéĆïÖćøóĆçîć×ĂÜĀöĎŠïšćî

ÝćÖÙąĒîîìĊęĕéšÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøÝĆéøąéĆïÖćøóĆçîć×ĂÜĀöĎŠïšćîüŠć đðŨîĀöĎŠïšćîøąéĆïĔé ìĆĚÜîĊĚēé÷ĔßšêĆüßĊĚüĆéìĊę
ĕéšÙąĒîî 1 ÙąĒîî đðŨîĀúĆÖĔîÖćøóĉÝćøèć éĆÜîĊĚ
• ëšćĕéš 1 ÙąĒîî ÝĞćîüî 11 - 33 êĆü ÝĆéđðŨîĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 1 (úšćĀúĆÜ)
• ëšćĕéš 1 ÙąĒîî ÝĞćîüî 6 - 10 êĆü ÝĆéđðŨîĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 2 (ðćîÖúćÜ)
• ëšćĕéš 1 ÙąĒîî ÝĞćîüî 0 - 5 êĆü ÝĆéđðŨîĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 3 (ÖšćüĀîšć)
ÖćøđøĊ÷ ÜúĞć éĆ ï ĀöĎŠ ïš ćîìĊę Ùüøĕéš øĆ ï Öćøóĉ ÝćøèćĒÖš ĕ×ðŦ â ĀćĔĀš ÷ċ é ĀöĎŠ ïš ćîđøŠÜ øĆé óĆ ç îćĂĆ î éĆ ï 1
(úšćĀúĆÜ ) đðŨ î đðŜ ćĀöć÷ĂĆ î éĆ ï ĒøÖ ĀöĎŠ ïšć îđøŠÜ øĆéóĆ ç îćĂĆî éĆ ï 2 ĒúąĀöĎŠ ïš ćîđøŠÜ øĆé óĆ ç îćĂĆî éĆ ï 3 đðŨ î
đðŜćĀöć÷ëĆéĕðêćöúĞćéĆï
ĔîÖøèĊìĊęöĊĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 1 Āúć÷ĀöĎŠïšćîĔĀšÝéĆ ĀöĎŠïšćîìĊęöĊêĆüßĊĚüĆéìĊęĕéšÙąĒîî 1 öćÖÖüŠć
ĀöĎŠïšćîĂČęî ė Ă÷ĎŠĔîúĞćéĆïĒøÖìĊęÙüøĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćĒÖšĕ×ðŦâĀćÖŠĂî ĒêŠëšć÷ĆÜöĊÝĞćîüîêĆüßĊĚüĆéìĊęĕéšÙąĒîî
1 đìŠćÖĆîĂĊÖ ĔĀšóĉ ÝćøèćĀöĎŠïšćîìĊę öĊÝĞćîüîðøąßćÖøöćÖÖüŠćĂ÷ĎŠĔîúĞćéĆïĒøÖìĊęÙüøĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćĒÖšĕ×
ðŦâĀćÖŠĂî

12. ēÙøÜÿøšćÜĒïïÿĂïëćö×šĂöĎú Ößß. 2Ù

×šĂöĎúóČĚîåćîøąéĆïĀöĎŠïšćî/ßčößî (Ößß. 2Ù) ìĊęĔßšĔîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
ĒĀŠÜßćêĉ ÞïĆïìĊę 12 (ðŘ 2560-2564) öĊ×šĂöĎúĔîĒïïÿĂïëćö ĒîüÙĉé×ĂÜ×šĂÙĞćëćöĒúąĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜ×šĂöĎú
ĀúĆÖ ė Ă÷ĎŠ 7 ÿŠüî ĒúąõćÙñîüÖ éĆÜîĊĚ

12.1 ēÙøÜÿøšćÜĒïïÿĂïëćö

ÿŠüîìĊę 1: ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
ÿŠüîìĊę 2: ÿõćóóČĚîåćîìćÜđýøþåÖĉÝ
ÿŠüîìĊę 3: ÿč×õćüąĒúąĂîćöĆ÷
ÿŠüîìĊę 4: ÙüćöøĎšĒúąÖćøýċÖþć
ÿŠüîìĊę 5: ÖćøöĊÿŠüîøŠüöĒúąÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜßčößî
ÿŠüîìĊę 6: ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÿŠüîìĊę 7: ÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜßčößîĒúąõĆ÷óĉïĆêĉ
ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.)
õćÙñîüÖ 1: ÖĉÝÖøøöÖćøóĆçîćßčößî
õćÙñîüÖ 2: ×šĂöĎúÿĞćĀøĆïåćî×šĂöĎúÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
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12.2 ĒîüÙĉéđïČĚĂÜĀúĆÜÙĞćëćö×ĂÜĒïïÿĂïëćö Ößß. 2Ù
ÿŠüîìĊę 1: ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚêšĂÜÖćøïŠÜ ïĂÖëċÜÿõćóóČĚîåćî×ĂÜĀöĎŠïšćî (Village Profile)
ĔîéšćîÿëćîìĊęêĆĚÜ ÝĞćîüîðøąßćÖø Öćøđ×šćëċÜĒĀúŠÜîĚĞć îĚĞćéČęö -îĚĞćĔßš ÖĉÝÖøøöÿćíćøèąìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî Ēúą
êĞćïú ÖćøöĊĕôôŜćĔßš ßŠĂÜìćÜÖćøêĉ éêŠĂ ÿČęĂ ÿćøÖĆï õć÷îĂÖĀöĎŠ ïšćî ìĆĚ Ü ìćÜéš ćîÙöîćÙöĒúąÖćøÿČę Ăÿćø
ÿŠüîĔĀâŠđðŨî×šĂöĎúìĊęöĊÙüćöđðúĊę÷îĒðúÜđÙúČęĂîĕĀüßšć

ÿŠüîìĊę 2: ÿõćóóČĚîåćîìćÜđýøþåÖĉÝ

ÝčéðøąÿÜÙŤđóČęĂĔĀšìøćïÿõćóÖćøöĊÜćîìĞć ÖćøĕðìĞćÜćîîĂÖêĞćïú ÖćøĕéšøĆïÖćøÙčšöÙøĂÜ
êćöÖãĀöć÷ðøąÖĆîÿĆÜÙö ÿëćîąìćÜđýøþåÖĉÝ×ĂÜĀöĎŠïšćîüŠćðøąßćßîÿŠüîĔĀâŠðøąÖĂïĂćßĊóĔé ĒúąĂćßĊó
ĔéìĊęÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšÖĆïĀöĎŠïšćîöćÖ ÙøĆüđøČĂîĔéĔßšđüúćĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊ óĔî 1 ðŘîćîöćÖÖüŠćĂćßĊóìĊęÙüïÙĎŠ
Ă÷ĎŠ ÖĘîĆïüŠćđðŨîĂćßĊóĔßšđüúćîšĂ÷ÖüŠćëČĂüŠćđðŨîĂćßĊóđÿøĉöĒöšĂćÝÝąĕéšøć÷ĕéšöćÖÖüŠćÖĘêćö

ÿŠüîìĊę 3: ÿč×õćüąĒúąĂîćöĆ÷

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚ đóČęĂìøćïÿëćîÖćøèŤÖćøóċęÜóćĒúąéĎĒúêîđĂÜĔîéšćîÿč×õćó
ÖćøĕéšøĆïïøĉÖćøĒúąéĎĒúÿč×õćóĂîćöĆ÷ ĔîéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóÖćøðŜĂÜÖĆîēøÙĒúąÖćøøĆÖþćó÷ćïćú
ÖćøĕéšøĆïÖćøïćéđÝĘï/đÝĘïðśü÷đîČęĂÜÝćÖÖćøìĞćÜćîêúĂéÝîÖćøéĎĒúÙîóĉÖćø

ÿŠüîìĊę 4: ÙüćöøĎšĒúąÖćøýċÖþć

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚêšĂÜìøćïøąéĆïÖćøýċÖþć×ĂÜÙîĔîĀöĎŠïšćîĒúąÖćøđ×šćëċÜēĂÖćÿ
ìćÜÖćøýċÖþć òřÖĂïøöĂćßĊó øüöìĆĚÜēĂÖćÿÖćøĕéšøĆïÖćøýċÖþćîĂÖøąïïēøÜđøĊ÷î (Öýî.)

ÿŠüîìĊę 5: ÖćøöĊÿŠüîøŠüöĒúąÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜßčößî

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚ đóČęĂ ìøćïëċÜÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćßîĔîÖćøóĆçîć ĔîÖćø
ĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘî Ùüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜßčößîĔîÖćøóċęÜóćêîđĂÜ êúĂéÝîìčîìćÜđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöìĊęßčößî
öĊĂ÷ĎŠ ÖćøÖĊāć ĒúąÖćøĕéšøĆïÖćøÙčšöÙøĂÜìćÜÿĆÜÙö

ÿŠüîìĊę 6: ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö

Ýč é ðøąÿÜÙŤ × ĂÜ×š Ă öĎ ú ÿŠ ü îîĊĚ êš Ă ÜÖćøìøćïëċ Ü ÿëćîõćó×ĂÜìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ Ē úą
ÿĉęÜĒüéúšĂö ìĆĚÜéĉî îĚĞć ðśćĕöš ÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉî ÖćøÝĆéÖćøÿõćóÿĉęÜĒüéúšĂöìĆĚÜ×÷ąöĎúòĂ÷ ×÷ą×ĂÜđÿĊ÷
ĂĆîêøć÷ îĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøÝĆéÖćøĂ÷ŠćÜëĎÖÿč×úĆÖþèąĔîĀöĎŠïšćî

ÿŠüîìĊę 7: ÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜßčößîĒúąõĆ÷óĉïĆêĉ

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚ êšĂÜÖćøìøćïÿõćüąìĆęüĕð×ĂÜðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćîêŠĂðŦâĀć
÷ćđÿóêĉé ĒúąÙüćöøčîĒøÜ×ĂÜðŦâĀć ÖćøðøąÿïõĆ÷óĉïĆêĉ ÙüćöđÿĊę÷ÜĔîđøČęĂÜÖćøóîĆî ðŦâĀćđéĘÖüĆ÷øčŠîêĊÖĆî
ðŦâĀćÙčèĒöŠüĆ÷Ĕÿ ðŦâĀćđéĘÖĒüîàŤ ðŦâĀćđéĘÖêĉéđÖöÿŤĔîĀöĎŠïšćî ĒúąÖćøìąđúćąüĉüćìĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖÖćø
éČęöÿčøć
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ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜñĎïš øĉĀćøĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.)

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚ êšĂÜÖćøĔĀš ñĎšïøĉĀćøĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.) öĊÖćø
ðøąßčöøŠüöÖĆîđóČęĂüĉđÙøćąĀŤĒúąđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøąéĆïÖćøóĆçîć×ĂÜĀöĎŠïšćî Ĕîåćîą×ĂÜñĎšïøĉĀćøđßĉÜîē÷ïć÷
ĒúąĔĀšúÜîćöđÞóćąîć÷ÖđìýöîêøĊêĞćïú/îć÷ÖĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïú ĔîåćîąĀĆüĀîšćÙèąìĞćÜćîïøĉĀćø
ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĄ ìĆĚÜîĊĚđóČęĂìøćïÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîêŠĂøąéĆïÖćøóĆç îć×ĂÜ
ĀöĎŠïšćîêŠćÜ ė ĔîêĞćïú îĆĚî

õćÙñîüÖ 1: ×šĂöĎúÖĉÝÖøøöÖćøóĆçîćßčößî

ÝčéðøąÿÜÙŤ×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîîĊĚ êšĂÜÖćøìøćïđÖĊę÷üÖĆïÖúčŠöĂĂöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøñúĉê ÖúčŠöĂćßĊó
ÖúčŠöñĎšñúĉê OTOP ēÙøÜÖćø Ö×.ÙÝ. ÖĂÜìčîĀöĎŠïšćîĒúąßčößîđöČĂÜ øąéĆïÙčèõćó×ĂÜĒñîßčößî ñĎšîĞćßčößî
ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø đÙøČĂ×Šć÷ĂÜÙŤÖøßčößî öćêøåćîÜćîßčößî ýĎî÷ŤđøĊ÷îøĎš ÿëćïĆîÖćøÝĆéÖćøđÜĉîìčîßčößî ĒúąÖćø
ÝĆéĒïŠÜÙčšö×ĂÜĀöĎŠïšćî

õćÙñîüÖ 2 : ×šĂöĎúÿĞćĀøĆïåćî×šĂöĎúÖúćÜÖøąìøüÜöĀćéĕì÷

Ýč é ðøąÿÜÙŤ × ĂÜ×š Ă öĎ ú ÿŠ ü îîĊĚ êš Ă ÜÖćøìøćïđÖĊę ÷ üÖĆ ï ÖćøðøąÖĂïĂćßĊ ó øĆ ï Ýš ć Ü ĂćßĊ ó
ÖćøđÖþêøĒúąÖćøĕðĔßšÿĉìíĉĝđúČĂÖêĆĚÜ×ĂÜÙîĔîĀöĎŠïšćî
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12.3 องคประกอบของขอมูลหลัก ๆ ของแบบสอบถาม กชช. 2ค
เนื้อหาของแบบสอบถาม
สวนที่ 1: โครงสรางพื้นฐาน

องคประกอบขอมูล กชช. 2ค
ที่ตั้งหมูบาน จํานวนครัวเรือนและประชากร
น้ํากิน-น้ําใช ไฟฟา บริการสาธารณะ

สวนที่ 2: สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

การมี ง านทํ า การไปทํ า งานนอกตํ า บล การได รั บ
การคุม ครองตามกฎหมายประกัน สัง คม การทํ านา
ทํ า ไร ทํ า สวน เลี้ ย งสั ต ว ประมง การมี ที่ ดิ น ทํ า กิ น
การประกอบอุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น การได รั บ
ประโยชนจากสถานที่ทองเที่ยว

สวนที่ 3: สุขภาวะและอนามัย

การป ว ยและการตายของเด็ ก และคนในหมู บ า น
การดูแลรักษาสุขอนามัย คนพิการ กีฬา

สวนที่ 4: ความรูและการศึกษา

ระดับการศึกษา การจัดกิจกรรมของหนวยงานราชการ/เอกชน

สวนที่ 5: การมีสวนรวมและความเขมแข็งของ
ชุมชน

การมีสวนรวมของชุมชน ภูมิปญ ญาทองถิ่น ปราชญ
ชาวบ า น การกี ฬ า ป ญ หาเด็ ก กํ า พร า เด็ ก เร ร อ น
ความรุนแรงในครอบครัว ผูสูงอายุที่ตองรับภาระเลี้ยง
ดูครอบครัว

สวนที่ 6: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คุณ ภาพดิน คุ ณ ภาพน้ํ า การปลูก ป าหรื อ ไม ยื น ต น
การใชประโยชนที่ดิน การจัดการสภาพแวดลอม

สวนที่ 7: ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

การใช ย าเสพติ ด ในหมู บ า น/ชุ ม ชน การก อ ความ
เดื อ ดร อ นของผู ใช ย าเสพติ ด การป อ งกั น ป ญ หา
ยาเสพติ ด การเตรี ยมความพร อมรั บมื อกั บ ภั ยพิ บั ติ
ของหมูบาน ความเสี่ยงในเรื่องการพนัน ปญหาเด็กวัยรุน
ตี กั น ป ญ หาคุ ณ แม วั ย ใส ป ญ หาเด็ ก แว น ป ญ หา
เด็ ก ติ ด เกมส ใ นหมู บ า น และ การทะเลาะวิ ว าท
อันเนื่องมาจากการดื่มสุรา

ความคิดเห็นของผูบ ริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.)

การเปรียบเทียบการไดรับการพัฒนาหมูบานภายใน
ตํ า บลเดี ย วกั น โดยหั ว หน า คณะทํ า งานบริ ห าร
การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ฯ ระดั บ ตํ า บล (เป น เรื่ อ งความ
คิดเห็นจากคณะทํางานฯ)

ภาคผนวก 1: กิจกรรมการพัฒนาชุมชน

กลุ ม ออมทรัพ ย เพื่ อ การผลิต กลุ มอาชี พ กลุ มผู ผลิ ต
OTOP โครงการ กข.คจ. กองทุ น หมู บ าน สถาบั น
การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชน แผนชุ ม ชน ผู นํ าชุ มชน
กลุม/องคกร เครือขายองคกรชุมชน มาตรฐานงานชุมชน
ศูนยเรียนรู การจัดแบงคุมของหมูบาน/ชุมชน

ภาคผนวก 2: ขอมูลสําหรับฐานขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย

การประกอบอาชี พรั บจาง อาชี พการเกษตร การไปใช
สิทธิ์เลือกตั้ง ของคนในหมูบาน/ชุมชน
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13. ðøąđéĘîìĊęÙüøìĞćÙüćöđ×šćĔÝĔîĒïïÿĂïëćö×šĂöĎú Ößß. 2Ù

ĒïïÿĂïëćö×šĂöĎú Ößß. 2Ù öĊđîČĚ ĂĀć×ĂÜ×šĂöĎúĒïŠÜĂĂÖđðŨî 7 ÿŠüî ìĊęÙøĂïÙúčö×šĂöĎ úìčÖéšćî
×ĂÜĀöĎŠïšćî àċęÜĔîĒêŠúąÿŠüîöĊÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö ĀøČĂÙĞćîĉ÷ćöìĊęÙüøìĞćÙüćöđ×šćĔÝ éĆÜîĊĚ
1. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
Āîšć 3 ïŠĂïćéćú Āöć÷ëċÜ
“ïŠĂìĊęöĊúĆÖþèąÖćø×čééšü÷đÙøČęĂÜđÝćąìĊęöĊÙüćöúċÖ×ĂÜïŠĂ ðøąöćè 3-4 đöêø ĒúąĔßšìŠĂđĀúĘÖ
ÿüö ìĆĚÜîĊĚøüöïŠĂêĂÖ ĒúąïŠĂđÝćąìĊęĕöŠĕéšéćĞ đîĉîÖćøēé÷ĀîŠü÷øćßÖćøéšü÷”
îĚĞćðøąðć Āöć÷ëċÜ
“îĚĞćìĊęđÖĘïĕüšìĊęëĆÜĒúšüÿŠÜĕðêćöìŠĂĔĀšïøĉÖćøĒÝÖÝŠć÷ĕðëċÜÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî đßŠî ðøąðć
õĎöĉõćÙ ðøąðćßîïì ðøąðćĀöĎŠïšćî ĀøČĂðøąðćõĎđ×ć đðŨîêšî ” ĕöŠîĆïøüöðøąðćìĊęĔßšĔîēøÜđøĊ÷îĒúąüĆé
ĒêŠëšćÝŠć÷îĚĞćĕðïšćîóĆÖÙøĎ ĀøČĂÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćîĔĀšîĆïéšü÷
Āîšć 4 îĚĞćÿąĂćé Āöć÷ëċÜ
“îĚĞćòî îĚĞćðøąðć ĒúąîĚĞćïćéćú ìĊęñŠćîđÖèæŤöćêøåćîîĚĞćÿąĂćé ×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜ
ÿŠüîìšĂ Üëĉęî (Ăðì.) ĀøČĂ ÖøöĂîćöĆ÷ ìĊę ÿćíćøèÿč×êĞ ćïú êøüÝÿĂïĒúšüüŠ ćĔßšéČę öĕéš ëšćđðŨ î îĚĞćÝćÖĒĀúŠ Ü
íøøößćêĉêšĂÜñŠćîÖćøêšöđÿĊ÷ÖŠĂîĀøČĂĒÖüŠÜÿćøÿšöĒúšüđêĉöÙúĂøĊîÝċÜÝąÝĆéüŠćđðŨîîĚĞćÿąĂćé ĀøČĂîĚĞćìĊęñŠćî
đÙøČęĂÜÖøĂÜîĚĞćìĊęĕéšöćêøåćî ĀøČĂîĚĞćïøøÝč×üéìĊęöĊđÙøČęĂÜĀöć÷ Ă÷. ”
Āîšć 6 ĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĔÖúšìĊęÿčé Āöć÷ëċÜ
“ĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚÿŠüîöćÖĕðàČĚĂ-×ć÷×ĂÜÖĉî×ĂÜĔßš ĒúąêĉéêŠĂøćßÖćø
àċęÜøüöìĆĚÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîđ×êÖćøðÖÙøĂÜéšü÷”
Āîšć 9 üĉì÷čÿöĆÙøđúŠî Āöć÷ëċÜ
“üĉì÷čÙöîćÙöìĊęĕéšøĆïĂîčâćêÝćÖìćÜøćßÖćø ēé÷îĞćöćĔßšđóČęĂðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ēé÷ĕöŠ
đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïñúðøąē÷ßîŤìćÜéšćîíčøÖĉÝĀøČĂÖćøđÜĉî ĀøČĂÖćøđöČĂÜ”
2. ÿõćóóČĚîåćîìćÜđýøþåÖĉÝ
Āîšć 12 đÖþêøñÿöñÿćî Āöć÷ëċÜ
“ÖćøìĞ ćÖĉÝÖøøöñúĉêìćÜÖćøđÖþêøĀúć÷ ė Ă÷ŠćÜìĊę öĊÖćøÝĆéÖćøĔĀš Öćøñúĉ êîĆĚ î ñÿöñÿćî
đÖČĚĂÖĎúÖĆî đóČęĂúéêšîìčîÖćøñúĉê ĒúąÙĞćîċÜëċÜÿõćóĒüéúšĂö”
đÖþêøìùþãĊĔĀöŠ Āöć÷ëċÜ
“ÖćøñúĉêđóČęĂĔĀšóċęÜêîđĂÜĕéš éšü÷üĉíĊÜŠć÷ ė ĔîóČĚîìĊęÖćøđÖþêøìĊęđÖþêøÖøëČĂÙøĂÜđÞúĊę÷ 10-15
ĕøŠ ēé÷öĊÖćøÝĆéĒïŠÜÖćøĔßšìĊęéĉîĂĂÖđðŨîÿĆéÿŠüî” éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
~øšĂ÷úą 30 ×ĂÜóČĚîìĊę×čéÿøąîĚĞćóĂìĊęÝąïøøÝčĒúąđÖĘïîĚĞćĕéšðøąöćè 10,000 úĎÖïćýÖŤđöêøđóČęĂ
ĕüšĔßšĔîĀîšćĒúšÜ
~øšĂ÷úą 30 ×ĂÜóČĚîìĊęĔßšđóćąðúĎÖóČßñĆÖÿüîÙøĆü ĀøČĂĕöšñú ĕöš÷ČîêšîđýøþåÖĉÝđóČęĂđóĉęöøć÷ĕéš
~øšĂ÷úą 30 ×ĂÜóČĚîìĊęĔßšìĞćîć
~øšĂ÷úą 10 ×ĂÜóČĚîìĊęðúĎÖÿøšćÜïšćîĒúąÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
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กิจการเกษตรในบริเวณหัวไรปลายนา หมายถึง
“การปลูกผัก พืช ไมผล เลี้ยงเปด ไก ปลา และอื่น ๆ เพื่อบริโภคในบริเวณบางสวนของไร
หรือนา นอกเหนือจากการปลูกพืชหลักหรือปลูกขาว”
หนา 14 เฉลี่ยครัวเรือนละ หมายถึง
“การหาคาเฉลี่ยของครัวเรือนในชุมชน เชน ในหมูบานมี 70 ครัวเรือน มีรายได 1,000 บาท
18 ครัวเรือน มีรายได 850 บาท 2 ครัวเรือน มีรายได 600 บาท 50 ครัวเรือน ดังนั้น ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย
710 บาทตอครัวเรือน”
หนา 15 พันธุขาวสงเสริมหรือพันธุขาวราชการ หมายถึง
“ขาวพันธุดีที่ทางราชการรับรอง หรือสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูก ซึ่งไดแก พันธุ กข.
พั นธุ ดี อื่ น ๆ ที่ เป นที่ นิ ยมของเกษตรกร เช น กข.7 กข.10 สุ พรรณบุ รี 60 ข าวขาวดอกมะลิ 5 ข าวดอกมะลิ 105
เปนตน”
หนา 24 ทุงหญาสาธารณะ หมายถึง
“ที่ดินที่มีหญาหรือพืชอื่นขึ้นเองตามธรรมชาติ และใชเปนที่เลี้ยงสัตว โดยประชาชนสามารถ
นําสัตวเขาไปกินหญาหรือพืชในที่ดินผืนนั้นได”
หนา 32 สถานประกอบการ หมายถึง
“สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยูในที่ตั้งที่แนนอน ไมวากิจกรรม
นั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เปนเจาของหรือควบคุมกิจกรรมโดยนิติบุคคลก็ตาม”
การทํางานนอกตําบล หมายถึง
“คนงานที่อพยพไปทํางานในที่ตาง ๆ ทั้งในหรือตางประเทศเปนการชั่ วคราวหรือถาวร
ตามความต อ งการของตลาดแรงงาน และโอกาสการมี ง านทํ า ดั ง นั้ น ไม นั บ คนงานที่ ทํ า งานแบบไปกลั บ
ในวันเดียว”
3. สุขภาวะและอนามัย
หนา 40 อาการเรื้อรัง หมายถึง
“การเจ็บปวยเรื้อรังไมติดตอและโรคแหงความเสื่อมโดยมีลักษณะของกลุมโรคคือมีสาเหตุ
ที่ไมชัดเจนแนนอน มาจากหลายปจจัยเสี่ยง ระยะแฝงตัวนานมีการดําเนินการของโรคความเจ็บปวยนาน ไมใช
โรคติดตอ กลุมโรคนี้มีผลกระทบทําใหรางกายไมสามารถทําหนาที่ไดสมบูรณ มีความพิ การและสวนใหญรักษา
ไมหายขาด เชน โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เปนตน”
หนา 41 แพทยทางเลือก หมายถึง
“วิธีการรักษาโรคที่บําบัดดวยวิธีทางธรรมชาติที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบันซึ่งไมอาศัยเคมี
บําบัดอยางเดียว เชน การฝงเข็ม การนวดกดจุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคดวยธรรมชาติบําบัด (ชีวจิต
แมคโครไบโอติค) เปนตน”
4. ความรูและการศึกษา
หนา 44 กําลังศึกษา หมายถึง
“การที่บุคคลอยูในระหวางกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง ทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ ในระดับชั้นกอนประถมศึกษา จนถึงระดับสูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา”
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Āîšć 45 ĕöŠĕéšđøĊ÷îêŠĂ Āöć÷ëċÜ
“ïčÙÙúàċęÜÝïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆïĀøČĂÿĎÜÖüŠćìĆĚÜĔîøąïïĒúąîĂÖøąïïēøÜđøĊ÷î đöČęĂđøĊ÷î
ÝïĒúšü ĕöŠĕéšđøĊ÷îêŠĂĀøČĂđøĊ÷îđóĉęöđêĉöĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćĔé ė đú÷ ”
5. ÖćøöĊÿŠüîøŠüöĒúąÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜßčößî
Āîšć 49 đüìĊðøąßćÙö Āöć÷ëċÜ
“ÖćøÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąßčöÙîÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜßčößî đóČęĂđðŗéēĂÖćÿĔĀšìčÖÙîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćø
ĒÿéÜÙüćöÙĉ é đĀĘ î ÖćøđÿîĂðŦ â ĀćÖĞ ć ĀîéðŦ â ĀćĒúąĒîüìćÜĒÖš ĕ ×ðŦ â Āć×ĂÜßč ö ßî ñúúĆ ó íŤ × ĂÜđüìĊ
ðøąßćÙöĕöŠÝćĞ đðŨîêšĂÜĕéšĒñîßčößîìĊęđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø”
Ēñîßčößî Āöć÷ëċÜ
“ÖćøÖĞćĀîéĂîćÙêĒúąÖĉÝÖøøöÖćøóĆçîć×ĂÜßčößîēé÷đÖĉé×ċĚîÝćÖÙîĔîßčößîìĊęöĊÖćøøüöêĆüÖĆî
ÝĆéìĞćĒñî×ċĚîöć đóČęĂĔßšđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøóĆçîćßčößîĀøČĂìšĂÜëĉęî×ĂÜêîđĂÜ ĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęêšĂÜÖćø Ēúąÿćöćøë
ĒÖšðŦâĀćìĊę ßčößîđñßĉâĂ÷ĎŠøŠüöÖĆ î ēé÷ÙîĔîßčößîöĊ ÿŠüîøŠüöÙĉ é øŠüöÖĞćĀîéĒîüìćÜ ĒúąìĞćÖĉÝÖøøöÖćøóĆ çîć
øŠüöÖĆî ēé÷÷ċéĀúĆÖÖćøóċęÜêîđĂÜ úéÖćøóċę Üóĉ Üõć÷îĂÖ éšü÷ÖćøÙĞćîċÜëċ ÜýĆÖ÷õćó ìøĆó÷ćÖø õĎ öĉðŦââć üĉëĊßĊ üĉê
üĆçîíøøö ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöĔîìšĂÜëĉęîđðŨîĀúĆÖ ÝċÜÖúŠćüĕéšüŠć Ēñîßčößî đðŨî×ĂÜßčößî éĞćđîĉîÖćøēé÷ßčößîĒúąđóČęĂ
ðøąē÷ßîŤ×ĂÜßčößîđĂÜ àċęÜĒêÖêŠćÜÝćÖĒñîìĊęõćÙøĆåÝĆéìĞć×ċĚîđóČęĂÝĆéÿøøÜïðøąöćèđðŨîĀúĆÖ”
Āîšć 52 õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî/õĎöĉðŦââćßćüïšćî Āöć÷ëċÜ
“ÙüćöøĎšìĊęÿĆęÜÿöÖĆîöćĀøČĂÿČïìĂéÖĆîöćĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆç îíøøöìšĂÜëĉęîĒúąüĉëĊßĊüĉê
×ĂÜßćüïšćîĔîÖćøéĞćøÜßĊüĉê ĒúąÖćøñúĉê”
ðøćßâŤßćüïšćî Āöć÷ëċÜ
“ñĎšìĊęöĊÙüćöøĎš öĊÙüćöđ×šćĔÝĀøČĂđðŨîñĎšÿČïìĂéõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî/õĎöĉðŦââćßćüïšćî”
Ēóì÷ŤĒñîĕì÷ Āöć÷ëċÜ
“ñĎšìĊęðøąÖĂïēøÙýĉúðąêćöÙüćöøĎšĀøČĂêĞćøćĒñîĕì÷ìĊęëŠć÷ìĂéĒúąóĆçîćÿČïêŠĂÖĆîöć
ĀøČĂêćöÖćøýċÖþćÝćÖÿëćîìĊęýċÖþćìĊęöĊÙèąÖøøöÖćøøĂÜøĆï”
Āîšć 53 ýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îøĎšßčößî Āöć÷ëċÜ
“ĒĀúŠÜĀøČĂÿëćîìĊęìĊęöĊÖćøÝĆéÖćøýċÖþćđóČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêÿĞćĀøĆïðøąßćßîìĊęđÖĉé
ēé÷ßčö ßî àċę ÜđÖĉé ×ċĚî ÝćÖÖćøÿČ ïìĂéõĎ öĉðŦ â âćìšĂ Üëĉęî ēé÷öĊð øćßâŤ ßćüïš ćîđðŨ îñĎš ëŠć÷ìĂéÙüćöøĎš đßŠ î
ÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøĔîÝĆÜĀüĆéîŠćî ÖćøìĞćđÖþêøñÿöñÿćî×ĂÜñĎšĔĀâŠ üĉïĎú÷Ť ÖćøóċęÜêîđĂÜĒïïÖúčŠöĂēýÖ
ìĆĚÜîĊĚĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜöĊÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜøĂÜøĆï ĂćÝđðŨîĒðúÜîćĀøČĂÖøąïüîÖćøìĊęđðŨîĒĀúŠÜÙüćöøĎš”
6. ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
Āîšć 56 ðøąđõìđĂÖÿćøìĊęéĉî Āöć÷ëċÜ
“ĒïïđĂÖÿćøìĊęéĉî úĞćéĆïìĊę (1)-(8) ×ĂÜÖøöìĊęéĉî ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷”
(1) ēÞîé
ÙČĂ ĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒÿéÜÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî øüöëċÜēÞîé ĒñîìĊę ēÞîéêøćÝĂÜ
ĒúąêøćÝĂÜìĊęêøćüŠć “ĕéšìĞćðøąē÷ßîŤĒúšü”
(2) ĔïÝĂÜ (î.ÿ.2) ÙČĂ ĀîĆÜÿČĂĒÿéÜÖćø÷ĂöĔĀšđ×ćÙøĂïÙøĂÜìĊęéĉîßĆęüÙøćü
(3) î.ÿ.3
ÙČĂ ĀîĆ Ü ÿČĂ øĆï øĂÜÖćøìĞ ćðøąē÷ßîŤ ìĊę éĉ î (ÖøèĊ ìĊę ĕ öŠ öĊ øąüćÜøĎ ð ëŠć ÷ìćÜ
ĂćÖćý)
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(4) î.ÿ.3Ö
(5) î.ÿ.3×
(6) ÿ.Ù.1
(7) ÿ.Ù.2
(8) ÿ.Ù.3
(9) îÙ.3
(10) Öÿî.5
(11) ÿìÖ.1Ö
(12) ÿ.ð.Ö.4-01

ÙČĂ ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøìĞćðøąē÷ßîŤìĊęéĉî (öĊøąüćÜøĎðëŠć÷ìćÜĂćÖćý)
ÙČĂ ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøìĞćðøąē÷ßîŤìĊęéĉî (ĕöŠöĊøąüćÜøĎðëŠć÷ìćÜĂćÖćý Ēúą
ĕéšðøąÖćý÷ÖđúĉÖĂĞćîćÝ×ĂÜîć÷ĂĞćđõĂêćöÖãĀöć÷ìĊęéĉîĒúšü)
ÙČĂ ĒïïĒÝšÜÖćøÙøĂïÙøĂÜìĊęéĉî
ÙČĂ ïĆâßĊøĆïĒÝšÜÖćøÙøĂïÙøĂÜìĊęéĉî
ÙČĂ ĔïøĆïĒÝšÜÙüćöðøąÿÜÙŤÝąĕéšÿĉìíĉĝĔîìĊęéĉî
ÙČĂ ĀîĆÜÿČĂĒÿéÜÖćøìĞćðøąē÷ßîŤ (×ĂÜîĉÙöÿøšćÜêîđĂÜ
ÖøöðøąßćÿÜđÙøćąĀŤ ÖøąìøüÜĒøÜÜćîĒúąÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙö)
ÙČ Ă ĀîĆ ÜÿČ ĂĒÿéÜÖćøìĞ ćðøąē÷ßîŤ (×ĂÜîĉ ÙöÿĀÖøèŤ ÖøöÿŠ Üđÿøĉ öÿĀÖøèŤ
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ)
ÙČĂ ĀîĆ Ü ÿČĂ Ăîč â ćêĔĀšìĞ ćðøąē÷ßîŤ ĒúąĂ÷ĎŠĂ ćýĆ÷ õć÷Ĕîđ×êðøĆï ðøčÜðś ć
ÿÜüîĒĀŠÜĒĀŠÜßćêĉ (×ĂÜÖøöðśćĕöš ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ)
ÙČĂ ĀîĆÜÿČĂĂîčâćêĔĀšđ×šćìĞćðøąē÷ßîŤĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉî àċęÜĕéšðøąÖćýđ×ê
ðäĉøĎð ĒúąÝĆéđÖþêøÖøúÜĒðúÜìĊęéĉî Ēúšü (×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîðäĉ øĎðìĊę éĉ î
đóČęĂđÖþêøÖøøö ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ)

Āîšć 57 éĉîêČĚî Āöć÷ëċÜ
“éĉ î ìĊę öĊ úĎ Ö øĆ Ü ýĉ ú ćĒúÜ Öš Ă îÖøüé ĀøČ Ă đýþĀĉ î đðŨ î ÝĞ ćîüîöćÖĂ÷ĎŠ Ĕîéĉ î êČĚ î ÖüŠ ć 50
đàîêĉđöêø ĀøČĂđýþĀĉîđðŨîÝĞćîüîöćÖ”
ĀîšćéĉîëĎÖßąúšćÜ Āöć÷ëċÜ
“ÖćøìĊęéĉîßĆĚîïîàċęÜðøąÖĂïĕðéšü÷íćêčĂćĀćøêŠćÜė ĒúąöĊÙüćöÿöïĎøèŤöćÖÖüŠćÿŠüîĂČęî
ëĎÖîĚĞćìĞćĔĀšĂîčõćÙ×ĂÜéĉîĒêÖÖøąÝć÷ĂĂÖÝćÖÖĆî ĒúąóĆéóćĂîčõćÙîĆĚîĔĀšđÙúČęĂî÷šć÷ĕðÝćÖóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ
đðŨîñúĔĀšéîĉ ×ćéÙüćöĂčéöÿöïĎøèŤ ĒúąđÿČęĂöÙčèõćó”

ÖćøđóćąðúĎÖ”

éĉîÝČé Āöć÷ëċÜ
“éĉîìĊę×ćéÙüćöĂčéöÿöïĎøèŤ×ĂÜíćêčĂćĀćøêćöíøøößćêĉìĊęÿĞćÙĆâêšĂÜóċęÜóćðčŞ÷ÝĞćîüîöćÖĔî

éĉîđÙĘö Āöć÷ëċÜ
“éĉîìĊęöĊđÖúČĂÙúĂĕøéŤĀøČĂàĆúđôêñÿöĂ÷ĎŠĔîĂĆêøćÿŠüîÿĎÜ ìĞćĔĀšđîČĚĂéĉîĒîŠîđðŨîñúĔĀšóČß
ĕöŠÿćöćøëîĞćÿćøĂćĀćøïćÜßîĉéĔîéĉîöćĔßšđóČęĂÖćøđÝøĉâđêĉïēêĕéš àċęÜÝąìĞćĔĀšñúñúĉêìćÜÖćøđÖþêøĔîïøĉđüè
îĆĚîúéúÜ ĂćÝÿĆÜđÖêéĉîßîĉéîĊĚĕéšÝćÖÖćøöĊđÖúČĂđðŨîòŜćÿĊ×ćüđÖćąïîĀîšćéĉî”
éĉîđðøĊĚ÷ü Āöć÷ëċÜ
“éĉîìĊęöĊĒøŠíćêčðøąđõìÖøé đßŠî íćêčĕăēéøđÝî đĀúĘÖ ĒúąĂąúĎöĉ đîĊ÷öÿöĂ÷ĎŠĔîðøĉöćè
ÙŠĂî×šćÜÿĎÜđöČęĂíćêčđĀúŠćîĊĚúąúć÷ĂĂÖöćöćÖÝąìĞćĔĀšđîČĚĂéĉîđĀîĊ÷üĒúąöĊÙüćöĂčéöÿöïĎøèŤúéúÜ óïĕéšìĆęüĕð
ēé÷đÞóćąéĉîìĊęĔßšđóćąðúĎÖĀøČĂöĊÖćøĔÿŠðčŞ÷üĉì÷ćýćÿêøŤđðŨîđüúćîćî”
7. ÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜßčößîĒúąõĆ÷óĉïĆêĉ
Āîšć 66 ñĎšĔßš÷ćđÿóêĉé Āöć÷ëċÜ
“ïč Ù ÙúìĊę Ĕßš Ā øČĂ đÿóÿćøđÙöĊ Ā øČĂ üĆê ëč ß îĉ é ĔéìĊę đðŨ î ÿćøđÿóêĉé đ×š ć ÿĎŠøŠ ćÜÖć÷ĕöŠ üŠ ćēé÷
øĆïðøąìćî éö ÿĎï ÞĊé ĀøČĂéšü÷ðøąÖćøĔé ė đðŨîðøąÝĞćêĉéêŠĂÖĆî ĒúąêÖĂ÷ĎŠĔîÿõćóìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜóċęÜ÷ćđÿóêĉé
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îĆĚî ēé÷ÿćöćøëêøüÝóïÿõćóđßŠîüŠćîĆĚîĕéšêćöĀúĆÖüĉßćÖćø ĒúšüìĞćĔĀšđÖĉéñúêŠĂøŠćÜÖć÷ĒúąÝĉêĔÝĔîúĆÖþèą
ÿĞćÙĆâ đßŠîêšĂÜÖćøđóĉęö×îćéÖćøđÿó×ċĚîđðŨîúĞćéĆï öĊĂćÖćøëĂî÷ć đöČęĂ×ćé÷ć öĊÙüćöêšĂÜÖćøđÿóìĆĚÜøŠćÜÖć÷
ĒúąÝĉêĔÝĂ÷ŠćÜøčîĒøÜ êúĂéđüúć Ēúąÿč×õćóēé÷ìĆęüĕðÝąìøčéēìøöúÜ”
Āîšć 69 õĆ÷óĉïĆêĉ Āöć÷ëċÜ
“đĀêčÖćøèŤ ìĊęĂćÝđÖĉéÝćÖíøøößćêĉ ĀøČĂÖćøÖøąìĞć×ĂÜöîčþ÷Ť àċęÜ öĊñúÖøąìïêŠĂÙüćö
öĆęîÙÜĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîßĊüĉêĒúąìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜðøąßćßî ÿŠÜñúĔĀšđÖĉéðŦâĀćêŠĂÝĉêĔÝĂ÷ŠćÜøčîĒøÜ àċęÜĂćÝ
đÖĉé×ċĚîðŦÝÝčïĆîìĆîéŠüîĀøČĂÙŠĂ÷ ė đÖĉé öĊñúêŠĂßčößîĀøČĂðøąđìýßćêĉ”
ÙüćöđêøĊ÷öóøšĂöøĆïöČĂõĆ÷óĉïĆêĉ Āöć÷ëċÜ
“ÖćøìĊęðøąßćßîĔîßčößî/ĀöĎŠïšćîöĊÙüćöêøąĀîĆÖ öĊÙüćöøĎš öĊÙüćö đ×šćĔÝĔîÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøõĆ÷óĉïĆêĉēé÷ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÙîĔîßčößî øŠüöÙĉé øŠüöìĞć øŠüöüćÜĒñî “ÖćøÝĆéÖćø ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖõĆ÷
óĉïĆêĉēé÷ĂćýĆ÷ßčößîđðŨîåćî” ēé÷öĊÖćøÝĆéìĞć ĒñîðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷×ĂÜßčößî/ ĀöĎŠïšćî Ēúą
ÝĆé êĆĚ ÜÙèąÖøøöÖćøðŜ Ă ÜÖĆ î ĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ ÷ ×ĂÜßč ößî/ĀöĎŠ ïš ć î đßŠî ÙèąÖøøöÖćøòś ć÷Ăó÷ó
ÙèąÖøøöÖćøòść÷đòŜćøąüĆÜĒúąĒÝšÜđêČĂîõĆ÷ ÙèąÖøøöÖćøòść÷ó÷ćïćú đðŨîêšî”
8. ÿŠüîÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî
Āîšć 75 ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøĕéšøĆïÖćøóĆçîć Āöć÷ëċÜ
“ÖćøîĞćñúÖćøóĆçîćĀöĎŠïšćî×ĂÜêîđĂÜĔîéšćîêŠćÜ ė óĉÝćøèćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïĀöĎŠïšćî
ĔÖúšđÙĊ÷Ü üŠćöĊÙüćöđĀöČĂîĀøČĂĒêÖêŠćÜÖĆî Ă÷ŠćÜĕø ĔîÖćøĕéšøĆïÖćøóĆçîćĀøČĂÿîĆïÿîčîÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜ
ÿŠüîìšĂÜëĉęî ĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆå ĒúąõćÙđĂÖßîêŠćÜ ė”
Āîšć 76 ÖćøúÜúć÷öČĂßČęĂÙèąìĞćÜćî
ĔîÿŠüîîĊĚÙèąìĞćÜćîïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĄ øąéĆïêĞćïúìčÖìŠćîìĊę øŠüöÝĆéđÖĘï×šĂöĎú
Ößß. 2Ù êšĂÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćîéšü÷

14. ÙĞćĂíĉïć÷êĆüßĊĚüĆé×šĂöĎú Ößß. 2Ù

×šĂöĎúóČĚîåćîøąéĆï ĀöĎŠïšćî (Ößß. 2Ù) ìĊęĔßšĔîÖćøÝĆéđÖĘï ×šĂöĎúßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
ĒĀŠÜßćêĉ ÞïĆïìĊę 12 (ðŘ 2560-2564) öĊ 7 éšćî 33 êĆüßĊĚüĆé öĊÙüćöĀöć÷ ĀøČĂÙĞćĂíĉïć÷ĔîĒêŠúąêĆüßĊĚüĆé éĆÜîĊĚ
éšćîìĊę 1

êĆüßĊĚüĆéìĊę 1:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

éšćîēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî öĊ 7 êĆüßĊĚüĆé

“ëîî”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîÙüćöÿąéüÖĔîÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĀöĎŠïšćîëċÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößî
ìĊĔę ÖúšìĊęÿčé ìĊęÙîĔîĀöĎŠïšćîÿŠüîöćÖĕðàČĚĂ -×ć÷×ĂÜÖĉî×ĂÜĔßš ÖćøĕðêĉéêŠĂøćßÖćøìĊę
êĆüìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ” ēé÷óĉÝćøèćÝćÖ “ÖćøöĊëîîêĉéêŠĂÖĆïĂĞćđõĂìĊęĔÖúšìĊęÿčéìĊęÙîĔî
ĀöĎŠïšćîÿŠüîöćÖîĉ÷öĕðàČĚĂ-×ć÷×ĂÜÖĉî×ĂÜĔßšêúĂéđÿšîìćÜĒúąöĊøëøĆïÝšćÜüĉęÜêúĂé
ìčÖùéĎĀøČĂĕöŠ ĒúąĔîÖøèĊìĊęĕöŠöĊëîîîĆĚî ÿŠüîöćÖĔßšüĉíĊÖćøđéĉîìćÜĒïïĔé ēé÷Ĕßš
đüúćîćîöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé” ìĆĚÜîĊĚĔîÖćøëćöĔĀšÙĞćîċÜëċÜđÞóćąìĊęĂ÷ĎŠĔîðøąđìýĕì÷
đìŠćîĆĚî
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ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö:
x ëîîđÿšîìćÜĀúĆÖ×ĂÜĀöĎŠïš ćî Āöć÷ëċÜ “ëîîÿć÷ìĊęĂ÷ĎŠđÞóćąõć÷Ĕîđ×êóČĚîìĊę×ĂÜĀöĎŠïšćîìĊęðøąßćßî
ÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜĀöĎŠïšćîĔßšđðŨîđÿšîìćÜÙöîćÙöđðŨîðøąÝĞćöćÖìĊęÿčé (đÿšîìćÜĀúĆÖđÿšîđéĊ÷üđìŠćîĆĚî)”
x ĔßšÖćøĕéšéĊ Āöć÷ëċÜ “ĕöŠđðŨîĀúčöđðŨîïŠĂ ÿĆâÝøĕðöćĕéšĂ÷ŠćÜÿąéüÖ”
x ĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĔÖúšìĊęÿčé Āöć÷ëċÜ “ĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚÿŠüîöćÖĕðàČĚĂ-×ć÷
×ĂÜÖĉî×ĂÜĔßš ĒúąêĉéêŠĂøćßÖćø àċęÜøüöìĆĚÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîđ×êÖćø
ðÖÙøĂÜéšü÷”
êĆüßĊĚüĆéìĊę 2:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“îĚĞćéČęö”
“đóČę Ă ïŠ Ü ïĂÖëċ Ü Ùč è õćóĒúąÙüćöóĂđóĊ ÷ Ü×ĂÜîĚĞ ćđóČę Ă Öćøïøĉ ēõÙ êćöđÖèæŤ ìĊę
ÖĞćĀîé (5 úĉêøêŠĂÙîêŠĂüĆî) ēé÷éĎüŠćÙøĆüđøČĂîìĊęöĊîĚĞćÿąĂćéÿĞćĀøĆïéČęöĒúąïøĉēõÙ
êŠĂðŘüŠćöĊÝĞćîüîöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö:
x îĚĞ ćÿąĂćé Āöć÷ëċ Ü “îĚĞ ćòî îĚĞ ćðøąðć ĒúąîĚĞ ćïćéćú ìĊę ñŠ ćîđÖèæŤ öćêøåćîîĚĞ ćÿąĂćé×ĂÜĂÜÙŤ Öø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.) ĀøČĂÖøöĂîćöĆ÷ ìĊęÿćíćøèÿč×êĞćïúêøüÝÿĂïĒúšüüŠć ĔßšéČęöĕéš ëšćđðŨîîĚĞćÝćÖ
ĒĀúŠÜíøøößćêĉêšĂÜñŠćîÖćøêšöđÿĊ÷ÖŠĂîĀøČĂĒÖüŠÜÿćøÿšöĒúšüđêĉöÙúĂøĊî ÝċÜÝąÝĆéüŠćđðŨîîĚĞćÿąĂćé ĀøČĂ
îĚĞćìĊęñŠćîđÙøČęĂÜÖøĂÜîĚĞćìĊęĕéšöćêøåćî ĀøČĂîĚĞćïøøÝč×üéìĊęöĊđÙøČęĂÜĀöć÷ Ă÷.”
x đÖèæŤüĆéÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜîĚĞćéČęöĒúąïøĉēõÙêúĂéðŘ Āöć÷ëċÜ “ðøĉöćèîĚĞć 5 úĉêøêŠĂÙîêŠĂüĆî
(ĔßšéČęö 2 úĉêø ĒúąĂČęîė ĂĊÖÝĞćîüî 3 úĉêø ĕéšĒÖŠ ĔßšðøąÖĂïĂćĀćø úšćÜĀîšć ïšüîðćÖĒúąĒðøÜôŦî
đðŨîêšî)”
öĊÖćøđóĉęöđêĉöĔîÿŠüîÙĞćîĉ÷ćö ÙĞćüŠć “îĚĞćÿąĂćé” ēé÷ĔĀšĀöć÷øüöëċÜ “îĚĞćìĊęñŠćîđÙøČęĂÜ
×šĂöĎúđóĉęöđêĉö:
ÖøĂÜìĊęĕéšöćêøåćî, îĚĞćïćéćú ĒúąîĚĞ ćìĊę ñŠćîđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜ
ÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.) ĒúąÖøöĂîćöĆ÷”
đĀêčñúìĊęđóĉęöđêĉö:
“đðŨîÖćø×÷ć÷ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćöĔĀšÙøĂïÙúčö÷ĉęÜ×ċĚîêćöÿõćóÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĕð”
êĆüßĊĚüĆéìĊę 3:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“îĚĞćĔßš”
“đóČęĂïŠÜïĂÖëċÜÙøĆüđøČĂîìĊęöĊîĚĞćĔßšđóĊ÷ÜóĂêúĂéðŘêćöđÖèæŤìĊęÖĞćĀîé (45 úĉêø ĀøČĂ
ðøąöćè 2 ðŘūïêŠĂÙîêŠĂüĆî) üŠćöĊÝĞćîüîöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö:
x îĚĞćĔßš Āöć÷ëċÜ “îĚĞćìĊęĔßšĔîÙøĆüđøČĂî ÿĞćĀøĆïĂćï àĆÖúšćÜ ìĞćÙüćöÿąĂćé đðŨîêšî”
x đÖèæŤüĆéÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜîĚĞćĔßšêúĂéðŘ Āöć÷ëċÜ “ðøĉöćèîĚĞćìĊęĔßš 45 úĉêø êŠĂÙîêŠĂüĆî
(ĀøČĂðøąöćè 2 ðŘūï êŠĂÙîêŠĂüĆî)”
x îĚĞćðøąðć Āöć÷ëċÜ “îĚĞćìĊęđÖĘïĕüšìĊęëĆÜ öĊøąïïÖøĂÜîĚĞćđóČęĂøĆÖþćÙčèõćóîĚĞć ĒúšüÿŠÜĕðêćöìŠĂĔĀšïøĉÖćø
ĒÝÖÝŠć÷ĕðëċÜÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî đßŠî ðøąðćõĎöĉõćÙ ðøąðćßîïì ðøąðćĀöĎŠïšćî øüöìĆĚÜðøąðćõĎđ×ćìĊę
ĒöšÝąĕöŠöĊøąïïÖøĂÜîĚĞć ĒêŠîĚĞćÝćÖõĎđ×ćđðŨîîĚĞćÿąĂćéđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøĂčðēõÙïøĉēõÙ ÖĘĔĀšëČĂđðŨîîĚĞćðøąðćéšü÷”
êĆüßĊĚüĆéìĊę 4:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“îĚĞćđóČęĂÖćøđÖþêø”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜÿõćóÖćøìĞćÖćøđÖþêøùéĎĒúšÜ ēé÷óĉÝćøèćÝćÖĒĀúŠÜîĚĞć
ĒúąÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜÖćøĔßšîĚĞćìĞćÖćøđÖþêøùéĎĒúšÜ”
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êĆüßĊĚüĆéìĊę 5:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:
×šĂöĎúđóĉęöđêĉö:
đĀêčñúìĊęđóĉęöđêĉö:
êĆüßĊĚüĆéìĊę 6:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:
×šĂöĎúđóĉęöđêĉö:
đĀêčñúìĊęđóĉęöđêĉö:
êĆüßĊĚüĆéìĊę 7:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

×šĂöĎúđóĉęöđêĉö:
đĀêčñúìĊęđóĉęöđêĉö:

“ĕôôŜć”
“đóČęĂïŠÜïĂÖëċÜÙøĆüđøČĂîìĊęöĊĕôôŜć×ĂÜøĆåĔßš üŠćöĊÝĞćîüîöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”
öĊÖćøđóĉęö×šĂöĎúēé÷ “ĔĀšøüöĕôôŜćóúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť óúĆÜÜćîßĊüöüú
óúĆÜÜćîúö ĒúąóúĆÜÜćîîĚĞć” éšü÷
“đðŨîÖćø×÷ć÷ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćöĔĀšÙøĂïÙúčö÷ĉęÜ×ċĚîêćöÿõćóÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĕð”
“ÖćøöĊìĊęéĉîìĞćÖĉî”
“đóČę Ă ïŠ Ü ïĂÖëċ Ü úĆ Ö þèąÖćøëČ Ă ÙøĂÜìĊę éĉ î ×ĂÜÙîÿŠ ü îĔĀâŠ ĔîĀöĎŠ ïš ćî ēé÷éĎ üŠ ć
öĊÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊìĊęéĉîìĞćÖĉî×ĂÜêîđĂÜĒúąĕöŠêšĂÜđßŠć ÖĆïêšĂÜđßŠćđóĉęöïćÜÿŠüî
ĒúąêšĂÜđßŠćìĊęéĉîìĞćÖĉîìĆĚÜĀöéìĊęÝĞćîüîöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”
ĔĀšøąïčÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊđĂÖÿćøÿĉìíĉĝðøąđõìêŠćÜ ė éšü÷
đóČęĂĔĀšìøćïëċÜÖćøÖøąÝć÷ÖćøëČĂÙøĂÜìĊęéĉîĔîĀöĎŠïšćî
“ÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćø”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜēĂÖćÿĔîÖćøÖøąÝć÷ÖćøïøĉÖćøéšćîÖćøÿČęĂÿćø×ĂÜøĆåĒúą
đĂÖßî ēé÷éĎüŠćöĊÿëćîìĊęĔĀšïøĉÖćøēìøýĆóìŤÿćíćøèąìĊęĔßšÖćøĕéš öĊēìøýĆóìŤðøąÝĞć
ïšćî ēìøýĆ óìŤ öČĂ ëČĂ üĉì ÷čÿČęĂÿćø ĂĉîđìĂøŤđîĘê (ÙĂöóĉüđêĂøŤìĊęÿćöćøëđßČę Ă öē÷Ü
đÙøČĂ×Šć÷ĕéšìĆęüēúÖ) ĀøČĂĕöŠ”
“ĔĀšøüöëċÜÖćøÿČęĂÿćøñŠćîÿČęĂĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĔĀöŠ ė”
“đðŨîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúđóĉęöđêĉöĔĀšÙøĂïÙúčöêćöÿõćóÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĕð”

éšćîìĊę 2
êĆüßĊĚüĆéìĊę 8:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

éšćîÿõćóóČîĚ åćîìćÜđýøþåÖĉÝ öĊ 7 êĆüßĊĚüĆé

“ÖćøöĊÜćîìĞć”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜēĂÖćÿĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóĒúąöĊøć÷ĕéš ēé÷đîšîÙîĂć÷č
15-59 ðŘđ êĘö öĊÖ ćøðøąÖĂïĂćßĊó ĒúąìĊęö Ċøć÷ĕéš (÷Öđüšî ñĎšìĊ ęÖĞć úĆÜ ýċÖ þćĂ÷Šć Ü
đéĊ÷ü ēé÷ĕöŠĕéšðøąÖĂïĂćßĊóĀøČĂÙîóĉÖćøìĊęĕöŠÿćöćøëßŠü÷êîđĂÜĕéš) ”

×šĂöĎúđóĉęöđêĉö:
x öĊÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúđøČęĂÜĒøÜÜćîêŠćÜéšćüđóĉęöđêĉöéšü÷”
đĀêčñúìĊęđóĉęöđêĉö:
x ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúđøČęĂÜĒøÜÜćîêŠćÜéšćü đîČęĂÜÝćÖĒøÜÜćîêŠćÜéšćüĕéšđøĉęöđ×šćöćöĊïìïćìĔîøąéĆïĀöĎŠïšćî
ĒúąøąéĆïêĞćïúöćÖ×ċĚî àċęÜÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÿõćóÖćøÝšćÜÜćîĒúąÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜðøąßćßî

êĆüßĊĚüĆéìĊę 9:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćø”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜēĂÖćÿĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøõć÷Ĕî/
îĂÖêĞćïú đßŠî ēøÜÜćî øšćîÙšć ïøĉþĆì ĀšćÜøšćî ēøÜĒøö øĊÿĂøŤì đðŨîêšî”
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êĆüßĊĚüĆéìĊę 10:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ñúñúĉêÝćÖÖćøìĞćîć”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖćøñúĉê×šćü (ñúñúĉêêŠĂĕøŠ) éĎüŠćðøĉöćèñúñúĉê
×ĂÜÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔîĀöĎŠïšćîđìĊ÷ïÖĆïđÖèæŤđÞúĊę÷” ìĆĚÜîĊĚÝąĒ÷ÖđðŨî 2 øąéĆï ÙČĂ
(1) ÖćøìĞćîć 2 ÙøĆĚÜ ÝąĔßšđìĊ÷ïÖĆïđÖèæŤđÞúĊę÷×ĂÜìĆęüðøąđìý
(2) ÖćøìĞćîć 1 ÙøĆĚÜ ÝąĔßšđìĊ÷ïÖĆïđÖèæŤđÞúĊę÷×ĂÜĒêŠúąõćÙ

êĆüßĊĚüĆéìĊę 11:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ñúñúĉêÝćÖÖćøìĞćĕøŠ”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜðøąÿĉìíĉõćóÖćøñúĉêóČßĕøŠêŠćÜė ìĆĚÜóČßĕøŠĂć÷č÷ćüĀøČĂóČßĕøŠ
Ăć÷č ÿĆĚ î ēé÷éĎ ð øĉ ö ćèñúñúĉ ê êŠ Ă ĕøŠ ê ćöðøąđõì×ĂÜóČ ß ĕøŠĒ êŠ ú ąßîĉ é ìĊę Ù øĆ üđøČĂ î
ÿŠüîöćÖĔîĀöĎŠïšćîðúĎÖÖĆî đìĊ÷ïÖĆïđÖèæŤđÞúĊę÷ñúñúĉêêŠĂĕøŠìĆęüðøąđìý”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 12:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ñúñúĉêÝćÖÖćøìĞćđÖþêøĂČęî ė”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀš đĀĘîëċÜöĎúÙŠ ć×ĂÜñúñúĉ êêŠĂÙøĆüđøČĂîĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊ óđÖþêøĂČęîė
îĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøìĞćîć ìĞćĕøŠ ĕéšĒÖŠ ÖćøìĞćÿüî÷ćÜ ÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤđóČęĂ×ć÷ ÖćøìĞćðøąöÜ
(ìąđú ĒúąîĚĞćÝČé) ÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞć (îĚĞćÖøŠĂ÷ îĚĞćìąđú ĒúąîĚĞćÝČé) ÖćøìĞćÿüîñúĕöš
ñĆÖ ĕöšéĂÖ ĕöš÷ČîêšîĂČęîė ĒúąÖĉÝÖøøöđÖþêøĂČęîė”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 13:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøðøąÖĂïĂčêÿćĀÖøøöĔîÙøĆüđøČĂî”
“đóČę Ă ÿąìš Ă îĔĀš đ ĀĘ î ëċ Ü öĎ ú ÙŠ ć ×ĂÜñúñúĉ ê êŠ Ă ÙøĆ ü đøČ Ă îĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊ ó
ĂčêÿćĀÖøøöĀøČĂĀĆêëÖøøöĔîÙøĆüđøČĂî”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 14:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøĕéšøĆïðøąē÷ßîŤÝćÖÖćøöĊÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷ü”
“đóČęĂïŠÜïĂÖëċÜēĂÖćÿĔîÖćøđóĉęöøć÷ĕéšêŠĂÙøĆüđøČĂîÝćÖÖćøöĊÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷ü×ĂÜ
êĞćïú”
“ĔĀšöĊÖćøøąïč øć÷ĕéšÝćÖÖćøöĊÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üõć÷Ĕî/îĂÖêĞćïú×ĂÜÙøĆüđøČĂ î
éšü÷”
“đóČę ĂĔĀš ìøćïëċ Üøć÷ĕéš ×ĂÜÙøĆ üđøČ ĂîìĊę đÖĉ éÝćÖÖćøìŠ ĂÜđìĊę ÷üàċę ÜÝąîĞ ćöćĔßš ĔîÖćø
ðøąÖĂïÖćøÝĆéìĞćîē÷ïć÷ ĀøČĂĒñîÜćîéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî
ĀøČĂĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.) ĀøČĂ×ĂÜÝĆÜĀüĆé”

×šĂöĎúđóĉęöđêĉö:
đĀêčñúìĊęđóĉęöđêĉö:
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éšćîìĊę 3
êĆüßĊĚüĆéìĊę 15:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

éšćîÿč×õćüąĒúąĂîćöĆ÷ öĊ 3 êĆüßĊĚüĆé

“ÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøìĞćÜćî”
“đóČęĂïŠÜïĂÖëċÜÙüćöðúĂéõĆ÷×ĂÜøŠćÜÖć÷ÝćÖÖćøðøąÖĂïĂćßĊó ēé÷đÞóćąõćÙ
đÖþêøÖøøöàċęÜđðŨîĂćßĊóĀúĆÖ×ĂÜßćüßîïì ēé÷éĎÝćÖÖćøĕöŠïćéđÝĘïđîČęĂÜÝćÖÖćø
ìĞćÜćî ĒúąĀøČĂĕöŠđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøĔßšÿćøđÙöĊÖĞćÝĆéýĆêøĎóČß”

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö:
x ðøąÿïĂĆîêøć÷ Āöć÷ëċÜ “ÖćøìĊęúĎÖÝšćÜĕéšøĆïĂĆîêøć÷ĒÖŠÖć÷ĀøČĂñúÖøąìïêŠĂÝĉêĔÝ ĀøČĂëċÜĒÖŠÙüćö
êć÷đîČęĂÜÝćÖÖćøìĞćÜćîĀøČĂðŜĂÜÖĆîøĆÖþćðøąē÷ßîŤĔĀšĒÖŠîć÷ÝšćÜ ĀøČĂêćöÙĞćÿĆęÜîć÷ÝšćÜ ÝćÖøć÷Üćîñú
ÖćøéĞ ć đîĉ î ÜćîÖĂÜìč î đÜĉ î ìéĒìî ðŘ 2547 ÝĞ ć ĒîÖÿćđĀêč ìĊę ð øąÿïĂĆ î êøć÷ĕüš 22 ×š Ă éĆ Ü îĊĚ
(1) êÖÝćÖìĊęÿĎÜ (2) ĀÖúšö/úČęîúšö (3) ĂćÙćø/ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜóĆÜìĆï (4) üĆêëčĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜóĆÜìúć÷/ĀúŠîìĆï
(5) üĆêëčĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜÖøąĒìÖ/ßî (6) üĆêëčĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜĀîĊï/éċÜ (7) üĆêëčĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜêĆé/ïćé/ìĉęöĒìÜ
(8) üĆêëčĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜĀøČĂÿćøđÙöĊÖøąđéĘîđ×šćêć (9) ðøąÿïĂĆîêøć÷ÝćÖÖćø÷ÖĀøČĂđÙúČęĂî÷šć÷×ĂÜĀîĆÖ
(10) ðøąÿïĂĆîêøć÷ÝćÖìŠćìćÜÖćøìĞćÜćî (11) ĂčïĆêĉđĀêčÝćÖ÷ćîóćĀîą (12) üĆêëčĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜøąđïĉé
(13) ĕôôŜćßĘĂê (14) ñúÝćÖÙüćöøšĂîÿĎÜ/ÿĆöñĆÿ×ĂÜøšĂî (15) ñúÝćÖÙüćöđ÷ĘîÝĆé/ÿĆöñĆÿ×ĂÜđ÷Ęî
(16) ÿĆöñĆÿÿĉęÜöĊóĉþ ÿćøđÙöĊ (17) ĂĆîêøć÷ÝćÖøĆÜÿĊ (18) ĂĆîêøć÷ÝćÖĒÿÜ (19) ëĎÖìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷
(20) ëĎ Ö ÿĆ ê üŤìĞ ć øšć÷ (21) ēøÙìĊę đÖĉ é ×ċĚ î êćöúĆ Ö þèąĀøČĂ ÿõćó×ĂÜÜćîĀøČĂ đîČę Ă ÜÝćÖÖćøìĞ ćÜćî
(22) ĂČęîė
êĆüßĊĚüĆéìĊę 16:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøðŜĂÜÖĆîēøÙêĉéêŠĂ”
“đóČęĂïŠÜïĂÖÖćøĔĀšïøĉÖćø×ĂÜøĆåéšćîÿćíćøèÿč× ēé÷ÖćøÞĊéüĆÙàĊîðŜĂÜÖĆîēøÙêĉéêŠĂ
(àċęÜÿćöćøëðŜĂÜÖĆîĕéšéšü÷ÖćøÞĊéüĆÙàĊî) ĒúąÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜøąéĆïÙüćöøčîĒøÜ×ĂÜ
ēøÙðøąđõìêŠćÜė ēé÷éĎĕéšÝćÖÖćøöĊÝĞćîüîñĎšðśü÷ĀøČĂêć÷éšü÷ēøÙêĉéêŠĂêŠćÜė öćÖ
îšĂ÷đóĊ÷ÜĔé àċęÜđîšîđÞóćąēøÙêĉéêŠĂìĊęÿćöćøëðŜĂÜÖĆîĕéšéšü÷üĆÙàĊî ĒúąñĎšìĊęðśü÷ĀøČĂ
êć÷îĆĚîĔĀšîĆïøüöìčÖĂć÷č”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 17:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøÖĊāć”
“đóČęĂïŠÜïĂÖëċÜÙüćöøŠüööČĂ×ĂÜðøąßćßîĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāć ēé÷éĎÝćÖ
ÝĞćîüîÙøĆĚÜìĊęĕéšöĊÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćõć÷ĔîĀöĎŠïšćîĀøČĂøąĀüŠćÜĀöĎŠïšćî”
éšćîìĊę 4

êĆüßĊĚüĆéìĊę 18:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

éšćîÙüćöøĎšĒúąÖćøýċÖþć öĊ 3 êĆüßĊĚüĆé

“øąéĆïÖćøýċÖþć×ĂÜðøąßćßî”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜýĆÖ÷õćó×ĂÜÖćøóĆçîćéšćîÖćøýċÖþć ēé÷óĉÝćøèćéĎüŠć Ùî
ĔîĀöĎŠ ïš ćîöĊüč çĉ Ö ćøýċ Ö þćĂ÷ĎŠ ĔîøąéĆ ï êŠć Ü ė öćÖîš Ă÷đóĊ ÷ ÜĔé đßŠ î öĆ í÷öýċ Ö þć
êĂîêšîĀøČĂÿĎÜÖüŠćÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï×ċĚîĕð êúĂéÝîÙîìĊęĕöŠøĎšĀîĆÜÿČĂéšü÷”
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êĆüßĊĚüĆéìĊę 19:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ĂĆêøćÖćøđøĊ÷îêŠĂ×ĂÜðøąßćßî”
“đóČęĂïŠÜïĂÖüŠćđéĘÖĔîĀöĎŠïšćîìĊęÝïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï 9 ðŘ (ð.1-ö.3) ĕéšđ×šćýċÖþćêŠĂ
ĔîøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ (ö.4 ëċÜ ö.6) ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć àċęÜøüöëċÜÖćøĕéšýċÖþćêŠĂ
Ĕîÿć÷ĂćßĊó (ðüß. ðŘ 1- ðŘ 3) éšü÷ öćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 20:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøĕéšøĆïÖćøýċÖþć”
“đóČęĂïŠÜïĂÖüŠćĔîĀöĎŠïšćîöĊđéĘÖìĊęĂ÷ĎŠĔîÿëćîýċÖþćêĆĚÜĒêŠøąéĆïÖŠĂîðøąëöýċÖþć
ÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć øüöìĆĚÜÙîìĊęóúćéēĂÖćÿ
ÖćøýċÖþćĔîøąïïēøÜđøĊ÷î ĒêŠĕéšøĆïïøĉÖćø×ĂÜÖćøýċ ÖþćîĂÖēøÜđøĊ÷î öćÖîšĂ÷
đóĊ÷ÜĔé”

éšćîìĊę 5

éšćîÖćøöĊÿŠüîøŠüöĒúąÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜßčößî öĊ 5 êĆüßĊĚüĆé

êĆüßĊĚüĆéìĊę 21:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜßčößî”
“đóČęĂïŠÜïĂÖëċÜÙîĔîÙøĆüđøČĂîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîđóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜ
ßčößîĀøČĂìšĂÜëĉęî öćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 22:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøøüöÖúčŠö×ĂÜðøąßćßî”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜēĂÖćÿ×ĂÜÙîĔîÙøĆüđøČĂîĕéšđðŨîÿöćßĉÖÖúčŠö đßŠî ÖúčŠöĂćßĊó
ÖúčŠöĂĂöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøñúĉê ÖúčŠöÿêøĊ ĄúĄ üŠćöĊöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 23:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“Öćøđ×šćëċÜĒĀúŠÜđÜĉîìčî”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜÙîĔîÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîÿöćßĉÖÖúčŠöêŠćÜ ė öĊēĂÖćÿĕéšøïĆ đÜĉîìčîĀøČĂ
đÜĉîÖĎšđóČęĂĔßšĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊó ĀøČĂÖćøýċÖþć üŠćöĊöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 24:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøđøĊ÷îøĎšēé÷ßčößî”
“đóČęĂÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜēĂÖćÿĔîÖćøĕéšøĆïÖćøđøĊ÷îøĎš ÝćÖðøćßâŤßćüïšćî ĀøČĂÝćÖ
ýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îøĎšßčößî üŠćöĊöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔé”

êĆüßĊĚüĆéìĊę 25:
ÝčéöčŠÜĀöć÷êĆüßĊĚüĆé:

“ÖćøĕéšøĆïÖćøÙčšöÙøĂÜìćÜÿĆÜÙö”
“đóČęĂïŠÜïĂÖüŠćĔîĀöĎŠïšćîöĊÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙöìĊęĀöĎŠïšćîÝĆé×ċĚî ĀøČĂÖĂÜìčîÿüĆÿéĉÖćø
ßčößî éĞćđîĉî ÖĉÝÖøøöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČę ĂÜÝćÖÖĂÜìč îĀöčî đüĊ÷îđóČęĂ ßŠü÷đĀúČĂÖúčŠöÙî
÷ćÖÝîĒúąéšĂ÷ēĂÖćÿĀøČĂĕöŠ”
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ดานที่ 6

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 26:
“คุณภาพดิน”
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:
“เพื่อบงบอกถึงพื้นผิวดินในหมูบานวามีคุณภาพอยางไร”
คําอธิบายเพิ่มเติม:
x ดินจืด (ดินขาดอินทรีย วัตถุ) หมายถึง “ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารตามธรรมชาติ
ที่สําคัญตองพึ่งพาปุยจํานวนมากในการเพาะปลูก”
ตัวชี้วัดที่ 27:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:
ขอมูลเพิ่มเติม:
เหตุ ผ ลที่ เพิ่ มเติม :

“การใชประโยชนที่ดิน”
“เพื่อบงบอกถึงการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพาะปลูกมากนอยเพียงใด ตลอดจนมีการใช
ปุยธรรมชาติ รวมทั้งการปลูกพืชคลุมดินหรือบํารุงดินหรือไม”
“ใหเก็บขอมูลเพิ่มเติมเรื่อง พื้นที่สาธารณะของหมูบาน”
“เพื่ อทราบขอมู ลเพิ่ มเติ มในการกําหนดนโยบาย หรื อการวางแผนงานของทางราชการ
ทีเ่ กี่ยวของดานการใชประโยชนที่ดิน”

ตัวชี้วัดที่ 28:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:

“คุณภาพน้ํา”
“เพื่อบงบอกถึงคุณภาพของแหลงน้ําผิวดินในหมูบานวามีคุณภาพเปนอยางไร”

ตัวชี้วัดที่ 29:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:

“การปลูกปาและไมยืนตน”
“เพื่อบงบอกวาหมูบานนี้ตั้งอยูในเขตปาสงวนหรือเขตอุทยานแหงชาติหรือไม หาก
ไมไดอยูในเขตปาสงวน/เขตอุทยานฯ หรือตั้งอยูในเขตปาสงวน/เขตอุทยานฯ ใน
หมูบานมีพื้นที่ปาและไมยืนตน จํานวนมากนอยเพียงใด”

ตัวชี้วัดที่ 30:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:

“การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม”
“เพื่อบงบอกถึงสภาพขยะมูลฝอยและน้ําเสียในหมูบานวาเปนอยางไร อันจะทําใหสภาพ
สิง่ แวดลอมในหมูบานดูสะอาดนาอยูอาศัย โดยดูไดจากการมีปญหาขยะมูลฝอย/ปญหา
น้ําเสียและการจัดการอยางถูกสุขลักษณะหรือไม”

ดานที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 31:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:

ดานความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มี 3 ตัวชี้วัด

“ความปลอดภัยจากยาเสพติด”
“เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โดยดูจากจํานวนผูใชยาเสพติดมีจํานวนมากนอยเพียงใด และ
มีการดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหรือไม”

คําอธิบายเพิ่มเติม:
x ยาเสพติด หมายถึง “ผงขาว/เฮโรอีน ฝน กัญชา ยาบา สารระเหย พืชกระทอม ยาคลายเครียด ยากลอม
ประสาท ยาอี ยาเลิฟ เคตามีน โคเคน ไอซ เปนตน ทัง้ นี้ไมนับรวมเหลา บุหรี่ หรือยาแกปวดตาง ๆ”
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x ผูใชหรือผูเสพยาเสพติด ตามคําสั่งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ที่ 16/2546 ใหถือ
วาเปน “ผูปวยควรไดรับการดูแลไดรับการบําบัดรักษา”
x ผูใช หรือ ผู เสพยาเสพติ ดในหมูบ าน หมายถึ ง “ผูใชหรื อผู เสพยาเสพติ ดที่ อาศั ยอยูในหมูบ านนี้ เทานั้ น
โดยไมนับรวมจากผูใชหรือผูเสพยาเสพติดที่อื่นมามั่วสุม หรือ ใชในหมูบานนี้เปนสถานที่เสพยาเสพติด”
ตัวชี้วัดที่ 32:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:

“ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ”
“เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติของหมูบาน/ชุมชน
ที่โดยพิจารณาจากการตระหนักรู มีความรูความเขาใจ ของคนในชุมชน/หมูบาน
และการมีสวนรวมของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน “การจัดการ ความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน”

คําอธิบายเพิ่มเติม:
x ภัยพิบัติ หมายถึง “ เหตุการณที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยมีผลกระทบตอความ
มั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทําใหเกิดปญ หาตอจิตใจอยางรุนแรง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นปจจุบันทันดวนหรือคอย ๆ เกิดมีผลตอชุมชนหรือประเทศชาติ”
x ความเตรี ยมพรอ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ หมายถึง การที่ ป ระชาชนในชุม ชน/หมู บ า นมี ค วามตระหนั ก
มีความรู มีความ เขาใจในการบริหารจัด การภั ยพิ บั ติโดยการมีสวนรวมของคนในชุ มชน รวมคิ ด
รวมทํา รวมวางแผน “การจัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน” โดยมีการจัดทํา
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/ หมูบาน และจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน เชน คณะกรรมการฝายอพยพ คณะกรรมการฝายเฝาระวังและแจง
เตือนภัย คณะกรรมการฝายพยาบาล เปนตน
ตัวชี้วัดที่ 33:
จุดมุงหมายตัวชี้วัด:

“ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน”
“เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงในดานตาง ๆ ของหมูบาน/ชุมชน ไดแก ความเสี่ยง
ในเรื่ อ งการพนั น ป ญ หาเด็ ก วั ย รุน ตี กั น ป ญ หาเด็ ก ติ ด เกมส ป ญ หาคุ ณ แม วั ย ใส
ปญหาเด็กแวน ปญหาการใชความรุนแรง ทะเลาะวิวาท จากการดื่มสุรา โดยดูจาก
จํานวนการเลนการพนันชนิดตาง ๆ จํานวนปญหา และความเสี่ยงเหลานั้นกอใหเกิด
ปญหากับหมูบาน/ชุมชนหรือไม”

คําอธิบายเพิ่มเติม:
x ความเสี่ยง หมายถึง “โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลาหรือ
เหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค”
x เด็กติดเกมส หมายถึง “เด็กมีกิจกรรมเลนเกมสอยางเดียวไมสนใจอยางอื่น หมกมุน อยูกับเกมส
ทั้งวัน (ทั้งคืน) มีผลกระทบตอรางกายและจิตใจ”
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üĉíĊÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú Ößß. 2Ù éšü÷êîđĂÜ

đöČę ĂÙèąìĞ ćÜćîïøĉ ĀćøÖćøÝĆéđÖĘ ï×š ĂöĎ ú Ößß. 2Ù øąéĆ ïêĞ ćïú éĞ ćđîĉ îÖćøÝĆ éđÖĘ ï×šĂöĎ ú Ößß. 2Ù
đÿøĘÝđøĊ÷ ïøšĂ ÷Ēúš ü ĔĀšìĞ ćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×š ĂöĎ úĔîÿŠüîìĊęđðŨî đÙøČęĂÜßĊĚüĆé 33 êĆüßĊĚüĆé ēé÷ĔßšđÖèæŤ ÝćÖêćøćÜ
üĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú Ößß. 2Ù ðŘ 2560-2564 éĆÜîĊĚ
1. ÖøĂÖ×šĂöĎúêćöĀîšćĒúą×šĂìĊęĕéšøąïčĕüšóøšĂöìĆĚÜÙĞćîüèđðŨîøšĂ÷úąéšü÷ (ëšćöĊ)
2. ìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤêćöđÖèæŤÖćøßĊĚüĆé
3. üÜÖúöúšĂöøĂïÙąĒîîìĊęđðŨîñú×ĂÜÖćøüĉđÙøćąĀŤ
4. ÖøĂÖÙąĒîîìĊęĕéšúÜĔîßŠĂÜÿčéìšć÷êćöñúÖćøüĉđÙøćąĀŤĀøČĂđÜČęĂîĕ×

ĔîĒêŠúąêĆüßĊĚüĆéöĊøąéĆïÙąĒîî 3 øąéĆï éĆÜîĊĚ
1 ÙąĒîî Āöć÷ëċÜ êĆüßĊĚüĆéîĆĚîöĊðŦâĀćöćÖ (êęĞćÖüŠćđÖèæŤ)
2 ÙąĒîî Āöć÷ëċÜ êĆüßĊĚüĆéîĆĚîöĊðŦâĀćðćîÖúćÜ (Ă÷ĎŠĔîđÖèæŤ)
3 ÙąĒîî Āöć÷ëċÜ êĆüßĊĚüĆéîĆĚîöĊðŦâĀćîšĂ÷ĀøČĂĕöŠöĊðŦâĀć (ÿĎÜÖüŠćđÖèæŤ)

ÖćøÝĆéøąéĆïÖćøóĆçîćĀöĎŠïšćî
ëšćĕéš 1 ÙąĒîî ÝĞćîüî 11-33 ×šĂ ÝĆéđðŨî ĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 1 (úšćĀúĆÜ)
ëšćĕéš 1 ÙąĒîî ÝĞćîüî 6-10 ×šĂ ÝĆéđðŨî ĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 2 (ðćîÖúćÜ)
ëšćĕéš 1 ÙąĒîî ÝĞćîüî 0-5 ×šĂ ÝĆéđðŨî ĀöĎŠïšćîđøŠÜøĆéóĆçîćĂĆîéĆï 3 (ÖšćüĀîšć)
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3. น้ําใช

2. น้ําดื่ม

ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ถนน

ตัวชี้วดั

30

ของครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนมีน้ําใชระหวางรอยละ 63-95 ของครัวเรือนทั้งหมด

- มีครัวเรือนทั้งหมด …………………………..…….ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)

วิธีคิด
- ครัวเรือนมีน้ําใชนอยกวารอยละ 63
คิดเปนรอยละ = จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําใช x 100 =……………………………………
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนมีน้ําใชมากกวารอยละ 95

ของครัวเรือนทั้งหมด

ของครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค ระหวางรอยละ 63 – 95
ของครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค นอยกวารอยละ 63
ของครัวเรือนทั้งหมด

3
2
1

1

2

3

หรือ พอใชเฉพาะในฤดูแลง หรือ พอใชตลอดทั้งป
- ถนนเสนทางหลักภายในหมูบานใชการไมดีตลอดทั้งป

- ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค มากกวารอยละ 95

1

- ถนนเสนทางหลักภายในหมูบานใชการไดดีเฉพาะในฤดูแลง

คะแนน

3
2

- ถนนเสนทางหลักภายในหมูบานใชการไดดีตลอดทั้งป

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

- ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป (หนา 4 ขอ 2.3)
..............................ครัวเรือน

=………………………………………

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค x 100
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

(หนา 7 ขอ 5.2)
ไมดีตลอดทั้งป
พอใชไดเฉพาะในฤดูแลง
ดีเฉพาะในฤดูแลง
พอใชไดตลอดทั้งป
ใชการไดดีตลอดทั้งป
- ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
(หนา 4 ขอ 2.2.1) .............................ครัวเรือน
- มีครัวเรือนทั้งหมด …………………………..…….ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)

- ถนนเสนทางหลักภายในหมูบานใชการไดดีหรือไมอยางไร

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

ตารางการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานระดับหมูบ าน (กชช. 2ค) ป 2560 - 2564
คะแนน
ที่ได

5. ไฟฟา

4. น้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชทั้งหมด x 100
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

- มีครัวเรือนทั้งหมด …………........……….ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
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= …………………………………………………..……

ไมมีไฟฟาใช

- มีครัวเรือนที่มีไฟฟาใชนอยกวารอยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมดหรือ

- มีครัวเรือนที่มีไฟฟาใชระหวางรอยละ 85 - 98 ของครัวเรือนทั้งหมด

(หนา 4 ขอ 2.4.1)
ไมเพียงพอ
- มีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกตลอดป
เพียงพอเฉพาะฤดูฝน
- มีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกเฉพาะฤดูฝน
เพียงพอตลอดป
- มีน้ําไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
ไมมแี หลงน้ําสําหรับเพาะปลูก
ไมไดใชแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูก
หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถาในหมูบานนี้ไมมี/ไมไดใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชทงั้ หมด.................….ครัวเรือน (หนา 5 ขอ 4.1.2.1)
- มีครัวเรือนที่มีไฟฟาใชมากกวารอยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใชทงั้ หมด.................….ครัวเรือน (หนา 5 ขอ 4.1.2.2)

- มีน้ําเพียงพอสําหรับพื้นที่เพาะปลูกของหมูบ านหรือไม

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

3

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

7. การติดตอสื่อสาร

6. การมีที่ดินทํากิน

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
จํานวนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของตนเอง แตตองเชาเพิ่มบางสวน รวมกับ
จํานวนครัวเรือนที่ไมมีที่ดินของตนเองเลยตองเชาที่ดินทํากินทั้งหมด

- หมูบานมีบริการโทรศัพทสาธารณะที่ใชการได และจํานวนครัวเรือน

= …………………………………..………………………..
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..................................................เครื่อง (หนา 9 ขอ 6.1.8)
ที่มีโทรศัพทประจําบาน โทรศัพทมือถือ หรืออินเทอรเน็ต
- ครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่หรืออินเตอรเน็ตหรือโทรศัพท
มากกวารอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ประจําบาน อยางใดอยางหนึ่ง
รวม…………….............................ครัวเรือน
(หนา 9 ขอ 6.1.4) - หมูบานมีบริการโทรศัพทสาธารณะที่ใชการได หรือครัวเรือน
- ครัวเรือนทั้งหมด...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
มีโทรศัพทประจําบาน หรือมีโทรศัพทมือถือ หรือมีอินเทอรเน็ต
อยางใดอยางหนึ่ง
- หมูบานไมมีบริการโทรศัพทสาธารณะทีใ่ ชการได และไมมีครัวเรือนที่มี
โทรศัพทประจําบาน โทรศัพทมือถือ หรืออินเทอรเน็ต
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทประจําบาน โทรศัพทมือถือ หรืออินเทอรเน็ต x 100
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

- โทรศัพทสาธารณะที่ใชการไดในหมูบาน/ชุมชน

= ………………………………………………….…

(หนา 12 ขอ 9.1.2)
- ครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํากินทั้งหมด.........................ครัวเรือน
- ถาจํานวนดังกลาว นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
(หนา 12 ขอ 9.1.3)
- ถาจํานวนดังกลาว อยูระหวางรอยละ 10 -25 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนทั้งหมด...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1) - ถาจํานวนดังกลาว มากกวารอยละ 25 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = (จํานวนครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํากินเพิ่มบางสวน + ที่ตองเชาที่ดินทํากินทั้งหมด x 100)
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํากินเพิ่มบางสวน………......….ครัวเรือน

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

3

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

9. การทํางาน
ในสถานประกอบการ

ดานสภาพพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ
8. การมีงานทํา

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
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หรือไม (หนา 32 ขอ 27.1.1)
ไมมี
มี
- จํานวนครัวเรือนของหมูบานนี้ที่มีคนทํางานในสถาน
- จํานวนครัวเรือนที่ทํางานในสถานประกอบการที่อยูภายในตําบลนี้
ประกอบการภายในตําบลนี้................................ครัวเรือน
มากกวารอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
- จํานวนครัวเรือนที่ทํางานในสถานประกอบการที่อยูภายในตําบลนี้
(หนา 32 ขอ 27.1.2 (1) )
- ครัวเรือนทั้งหมด ………………….……….ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
ระหวางรอยละ 5-10 ของครัวเรือนทั้งหมด
หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถาไมมีสถาน - จํานวนครัวเรือนที่ทาํ งานในสถานประกอบการที่อยูภายในตําบลนี้
ประกอบการในตําบล
นอยกวารอยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = จํานวนครัวเรือนที่ทํางานในสถานประกอบการในตําบล x 100
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
= …………………………................................…..

- หมูบานมีสถานประกอบการ และอุตสาหกรรมภายในตําบล

=…………………………………………………………..

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ =
จํานวนคนอายุ 15-59 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได x 100
จํานวนคนอายุ 15-59 ป ไมนับคนอายุ 15-59 ปเต็ม ทีก่ ําลังศึกษาอยางเดียวโดยไมไดประกอบอาชีพ และคนพิการทีไ่ มสามารถชวยตนเองได

- คนอายุ 15-59 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายไดมากกวารอยละ 97 ขึ้นไป
- คนอายุ 15-59 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได รอยละ 80 - 97
- คนอายุ 15-59 ป ไมนับคนอายุ 15-59 ปเต็ม ที่กําลังศึกษา
- คนอายุ 15-59 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได นอยกวารอยละ 80
อยางเดียวโดยไมไดประกอบอาชีพ และคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได [หนา 2 ขอ 1.2.4+1.2.5 – (หนา 45 ขอ 41.1.4 + 41.1.5 + 41.1.6
+ 41.1.7 + 41.1.8) + (หนา 46 ขอ 41.10(2))] จํานวน..........................คน

(หนา 28 ขอ 25.1 (1) )
จํานวน..........................คน

- คนอายุ 15-59 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

3

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

- พื้นที่ทํานา ………………….........ไร (หนา 14 ขอ 12.1)
- พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด…………………..ไร(หนา 57 ขอ 52.1)
- มีครัวเรือนที่ทํานา …….................ครัวเรือน (หนา 14 ขอ 12.2)
- สวนมากทํานาปละ……………..….ครั้ง (หนา 14 ขอ 12.5)
- ไดผลผลิตไรละ…………………....กิโลกรัม (หนา 15 ขอ 12.7)
- ครัวเรือนทั้งหมด ………................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)

10. ผลผลิตจากการทํานา

พื้นที่ทํานา x 100
พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด
= …….............………………………..
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3
2
1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกมากกวา 370 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือก 270 - 370 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกนอยกวา 270 กก./ไร

(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 20 ใหพิจารณาวิธีคิด (2)
ถานอยกวารอยละ 20 อีกใหขามไปทําขอ 11)

วิธีคิด (2)
คิดเปนรอยละ =

3
2
1

3
2
1

ในกรณีที่ครัวเรือนสวนมากในหมูบานนี้ทํานาปละ 1 ครั้ง ใชเกณฑตอไปนี้
ภาคกลาง
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกมากกวา 600 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือก 450- 600 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกนอยกวา 450 กก./ไร
ภาคเหนือ
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกมากกวา 580 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือก 420- 580 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกนอยกวา 420 กก./ไร

3
2
1

คะแนน

ใชเกณฑตอ ไปนี้
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกมากกวา 700 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือก 500- 700 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกนอยกวา 500 กก./ไร

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
ในกรณีที่ครัวเรือนสวนมากในหมูบานนี้ทํานาตั้งแตปละ 2 ครั้งขึ้นไป

วิธีคิด (1)
คิดเปนรอยละ = จํานวนครัวเรือนที่ทํานา x 100
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
= …….............………………………..

หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถา
(1) มีครัวเรือนที่ทํานานอยกวารอยละ 20
ของครัวเรือนทั้งหมด หรือ
(2) มีพื้นที่ทํานาในหมูบานนอยกวารอยละ 20
ของพื้นที่การเกษตรของหมูบาน

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

ตัวชี้วดั

คะแนน
ที่ได

- พืชไรอายุสั้นที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง คือ.............................

11. ผลผลิตจากการทําไร

- มีครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด…………………...ครัวเรือน
(หนา 18 ขอ 13.4.1(1) )
- มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด.……………....ไร (หนา 18 ขอ 13.4.1(2) )

(หนา 18 ขอ 13.4.1)

- พืชไรอายุยาวที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ……………..

(หนา 57 ขอ 52.1)

- พื้นที่ทาํ การเกษตรทั้งหมด…………..……………….ไร

(หนา 17 ขอ 13.2.1 (4) )

- ปที่ผานมาครัวเรือนไดผลผลิตเฉลี่ย ไรละ................กิโลกรัม

(หนา 17 ขอ 13.2.1 (2) )

- มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด.........................................ไร

(หนา 17 ขอ 13.2.1 (1) )

- มีครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด…………………...ครัวเรือน

(หนา 17 ขอ 13.2.1)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

ตัวชี้วดั

- ผลผลิตตอไร มากกวา 120 กก.
- ผลผลิตตอไร 100-120 กก.
- ผลผลิตตอไร นอยกวา 100 กก.
- ผลผลิตตอไร มากกวา 250 กก.
- ผลผลิตตอไร 200-250 กก.
- ผลผลิตตอไร นอยกวา 200 กก.

ถั่วเขียว

ถั่วลิสง
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- ผลผลิตตอไร มากกวา 280 กก.
- ผลผลิตตอไร 220 - 280 กก.
- ผลผลิตตอไร นอยกวา 220 กก.

ถั่วเหลือง

ภาคใต
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกมากกวา 480 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือก 300 - 480 กก./ไร
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกนอยกวา 300 กก./ไร
ก. ใหพิจารณาเฉพาะพืชไรที่มีจํานวนครัวเรือนเพาะปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง
จากพืชไรอายุสั้น หรือพืชไรอายุยาว โดยใชพืชที่มีคะแนนสูงสุดเปนเกณฑ
การชี้วัด ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
พืชไรอายุสั้น
ขาวโพดเลี้ยงสัตว - ผลผลิตตอไร มากกวา 700 กก.
- ผลผลิตตอไร 450 - 700 กก.
- ผลผลิตตอไร นอยกวา 450 กก.

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

= ………………………………………

พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด

= (พื้นที่ปลูกพืชไรอายุสั้นอันดับหนึ่ง+พื้นที่ปลูกพืชไรอายุยาวอันดับหนึ่ง)x100

คิดเปนรอยละ

= ………………………………………
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 15 ใหพิจารณาวิธีคิด (2)
ถานอยกวารอยละ 15 อีกใหขามไปทําขอ 12)
วิธีคิด (2)

วิธีคิด (1)
คิดเปนรอยละ
= (คร.ปลูกพืชไรอายุสั้นอันดับหนึ่ง+คร.ปลูกพืชไรอายุยาวอันดับหนึง่ )x100
ครัวเรือนทั้งหมด

(2) มีพื้นที่ปลูกพืชไรอายุสั้น และอายุยาวเปนอันดับหนึ่ง
นอยกวารอยละ 15 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถา
(1) มีครัวเรือนที่ปลูกพืชไรอายุสั้นและอายุยาวเปนอันดับหนึ่ง
นอยกวารอยละ 15 ของของครัวเรือนทั้งหมด หรือ

(หนา 18 ขอ 13.4.1(4) )
- พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด…………..……………….ไร
(หนา 57 ขอ 52.1)
- มีครัวเรือนทั้งหมด …………………….….……….ครัวเรือน
(หนา 1 ขอ 1.1)

- ปที่แลวครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตไรละ………….กิโลกรัม

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
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สับปะรด

ปอแกว

ฝาย

มันสําปะหลัง

พืชไรอายุยาว
ออย

ขาวฟาง

- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร
- ผลผลิตตอไร

มากกวา 13,000 กก.
9,000 - 13,000 กก.
นอยกวา 9,000 กก.
มากกวา 4,000 กก.
3,000 - 4,000 กก.
นอยกวา 3,000 กก.
มากกวา 200 กก.
160 - 200
กก.
นอยกวา 160 กก.
มากกวา 220 กก.
180 - 220
กก.
นอยกวา 180 กก.
มากกวา 4,500 กก.
3,500 - 4,500 กก.
นอยกวา 3,500 กก.

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
- ผลผลิตตอไร มากกวา 240 กก.
- ผลผลิตตอไร 200-240
กก.
- ผลผลิตตอไร นอยกวา 200 กก.
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

คะแนน
3
2
1

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขาย มากกวา 42,600 บาท/ป
- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขาย 21,300-42,600 บาท/ป
- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขาย ต่ํากวา 21,300 บาท/ป

- แตถาเปนพืชไรอายุยาวไมตองคูณดวย 2

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
ข. ถาพืชไรเพาะปลูกไมใชพืชไรขางตน ใหพิจารณาจากรายได
ของการเพาะปลูกพืชไรที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง
- ถาพืชนั้นเปนพืชไรอายุสั้น จะตองทําการปลูกทั้ง 2 ฤดู
และรายไดจากการขายใหคูณดวย 2
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วิธีคิด รายไดของพืชไรอายุสั้น ซึ่งไมใชพืชไรที่กําหนดไวในเกณฑการชี้วัด ที่ปลูกมากอันดับหนึ่ง และทําการปลูกทั้งสองฤดู (ฤดูฝนและฤดูแลง)
= พื้นที่ปลูกพืชชนิดนี้ทั้งหมด x ผลผลิตเปนกิโลกรัมตอไร x ราคาขายตอกิโลกรัม x 2
ครัวเรือนทั้งหมด
= ………………………………..บาทตอป

กรณีที่ไมใชพืชไรขางตน
พืชไรอายุสั้น
- มีครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด....................ครัวเรือน (หนา 17 ขอ 13.2.1(1))
- พื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดนี้ในหมูบานทั้งหมด................................ไร
(หนา 17 ขอ 13.2.1 (2) )
- ปที่แลวครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตไรละ ......................กิโลกรัม
(หนา 17 ขอ 13.2.1 (4) )
- ราคาขายกิโลกรัมละ …………………………..บาท...................สตางค
(หนา 17 ขอ 13.2.1 (5) )
- ครัวเรือนสวนมากทําการปลูกฤดูใด…………………(หนา 17 ขอ 13.2.1 (7)
หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑชี้วัดนี้ ถาไมมีการปลูกพืชไรอายุสั้นทั้งสองฤดู

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

12. ผลผลิตจากการทํา
เกษตรอื่น ๆ

ตัวชี้วดั

พืชไรอายุยาว

- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขาย นอยกวา 21,300 บาท/ป

- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขาย มากกวา 42,600 บาท/ป
- ครัวเรือนสวนมากมีรายไดจากการขาย 21,300 - 42,600 บาท/ป

ขอนี้ใหพจิ ารณาตามหลักเกณฑ ขอ ก-ฉ แลวใชขอที่มีคะแนนสูงสุด เปนเกณฑ
การชี้วดั
ก. ทําสวนยาง

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
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หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถาจํานวนครัวเรือนที่ทําสวนยางนอยกวารอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
* คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทําสวนยาง x 100 = ……………………………………..
ครัวเรือนทั้งหมด

ระบุอาชีพ.....................................................................
ก. ทําสวนยาง
- ครัวเรือนที่ทําสวนยาง………………………ครัวเรือน
(หนา 21 ขอ 17.3)
- ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ……..………. บาทตอป
(หนา 21 ขอ 17.5)
- ครัวเรือนทั้งหมด ………….……………..….ครัวเรือน
(หนา 1 ขอ 1.1)

วิธีคิด รายไดของพืชไรอายุยาวซึ่งไมใชพืชไรที่กําหนดไวในเกณฑการชี้วัด ที่ปลูกมากอันดับหนึ่ง
= พื้นที่ที่ปลูกพืชชนิดนี้ทั้งหมด x ผลผลิตเปนกิโลกรัมตอไร x ราคาขายตอกิโลกรัม
ครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด
= ………………………………..บาทตอป

- ราคาขายกิโลกรัมละ ..................................บาท................สตางค (หนา 18 ขอ 13.4.1(5) )

- มีครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด …………………………..……ครัวเรือน (หนา 18 ขอ 13.4.1(1) )
- พื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดนี้ในหมูบานทั้งหมด ……………ไร (หนา 18 ขอ 13.4.1(2) )
- ปที่แลวครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตไรละ ……….……..กิโลกรัม (หนา 18 ขอ 13.4.1(4) )

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

เกณฑการชี้วดั จํานวนครัวเรือนที่ผสมพันธุโค กระบือ โดยใชพันธุที่ทางราชการ
สงเสริมรวมการผสมเทียมดวย
- มากกวารอยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนที่เลี้ยง
- รอยละ 40-80 ของจํานวนครัวเรือนที่เลี้ยง
- นอยกวารอยละ 40 ของจํานวนครัวเรือนที่เลี้ยง

ข. เลี้ยงสัตวเพื่อขาย
หมายเหตุ คาเกณฑการชี้วัดของขอนี้ไดจากคะแนนต่ําสุด ระหวาง
เกณฑการชี้วัดของการเลี้ยงโค และของการเลี้ยงกระบือ
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วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขายและผสมพันธุที่ราชการสงเสริม x 100 = ………………………………
ครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขาย

- ครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขาย (หนา 24 ขอ 21.3.1) ……………….……ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขายและผสมพันธุ โดยใชพันธุที่ราชการสงเสริม (หนา 24 ขอ 21.3.1 (3) ) …………..……….ครัวเรือน

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เลี้ยงโค กระบือ เพื่อขาย x 100 = ………………………………
ครัวเรือนทั้งหมด
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 10 ใหขามไปพิจารณาขอ ค.)

ข. เลี้ยงสัตวเพื่อขาย
- ครัวเรือนที่เลี้ยงโค กระบือ เพื่อขาย…………………….ครัวเรือน
(หนา 24 ขอ 21.3.1 + ขอ 21.3.2 + ขอ 21.3.3)
- ครัวเรือนทั้งหมด.................................... ครัวเรือน
(หนา 1 ขอ 1.1)
หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถา
จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงโค กระบือ เพื่อขาย
นอยกวารอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

หมายเหตุ จะมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถามีจํานวน
ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก รวมกับ ขนาดกลาง-ใหญ มากกวา
รอยละ 20 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด และครัวเรือนประมง
ขนาดกลาง-ใหญ มากกวา รอยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด
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- ครัวเรือนประมงขนาดกลาง-ใหญ มีรายไดตอ ครัวเรือน มากกวา 4 ลานบาท/ป
- ครัวเรือนประมงขนาดกลาง-ใหญ มีรายไดตอ ครัวเรือน 3-4 ลานบาท/ป
- ครัวเรือนประมงขนาดกลาง-ใหญ มีรายไดตอ ครัวเรือน นอยกวา 3 ลานบาท/ป

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เลี้ยงโคนมเพื่อขายและผสมพันธุที่ราชการสงเสริม x 100 = ………………………………
ครัวเรือนที่เลี้ยงโคนมเพื่อขายน้ํานม
- ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือเพื่อขาย (หนา 24 ขอ 21.3.3) …………………….ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือเพื่อขายและผสมพันธุ โดยใชพันธุที่ราชการสงเสริม (หนา 24 ขอ 21.3.3 (3) )…………………ครัวเรือน
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือเพื่อขายและผสมพันธุที่ราชการสงเสริม x 100 = ………………………………
ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือเพื่อขาย
หมายเหตุ ใชคารอยละที่ต่ํากวา ระหวางโคกับกระบือ สําหรับไปเทียบเกณฑการชี้วัดของขอ ข.
ค. ประมงน้ําทะเล
ค. ประมงน้ําทะเล
- มีครัวเรือนที่ทําประมงขนาดเล็ก………………………..ครัวเรือน
หมายเหตุ คาเกณฑการชี้วัดของขอนี้ไดจากคะแนนต่ําสุดระหวาง
(หนา 25 ขอ 22.1.1 (1))
เกณฑการชี้วัดของประมงขนาดเล็ก และขนาดกลางถึงใหญ
- มีครัวเรือนที่ทําประมงขนาดกลาง-ใหญ………………..ครัวเรือน
- ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก มีรายไดตอครัวเรือน มากกวา 53,250 บาท/ป
(หนา 25 ขอ 22.1.2 (1))
- ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก มีรายไดตอครัวเรือน 31,950 - 53,250 บาท/ป
- ครัวเรือนทั้งหมด ………………….ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
- ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก มีรายไดตอครัวเรือน นอยกวา 31,950 บาท/ป

- ครัวเรือนที่เลี้ยงโคนมเพื่อขายน้ํานม (หนา 24 ขอ 21.3.2) ……………………ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่เลี้ยงโคนมเพื่อขายและผสมพันธุ โดยใชพันธุที่ราชการสงเสริม (หนา 24 ขอ 21.3.2 (3) ) …………………ครัวเรือน

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั
= ……………………………………

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
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- ครัวเรือนประมงน้ําจืดมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ……………………..……….บาทตอป (หนา 26 ขอ 22.2 (2))

หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถาจํานวนครัวเรือนประมงน้ําจืดมีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทําการประมงน้ําจืด x 100 = ………………………………………..
ครัวเรือนทั้งหมด
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 10 ใหขามไปพิจารณา ขอ จ.)

- ครัวเรือนประมงขนาดเล็กมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ…………………….บาทตอป (หนา 25 ขอ 22.1.1 (2) )
- ครัวเรือนประมงขนาดกลาง-ใหญมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ……………………บาทตอป (หนา 25 ขอ 22.1.2 (2) )
ง. ประมงน้ําจืด
ง. ประมงน้ําจืด
- มีครัวเรือนที่ทําประมงน้ําจืด…………….ครัวเรือน
- มีรายไดตอ ครัวเรือน มากกวา 42,600 บาท/ป
(หนา 26 ขอ 22.2 (1))
- มีรายไดตอ ครัวเรือน 21,300 - 42,600 บาท/ป
- มีครัวเรือนทั้งหมด ………….…….ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
- มีรายไดตอ ครัวเรือน นอยกวา 21,300 บาท/ป

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = (ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก + ขนาดกลาง-ใหญ) x 100
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 20 ใหขามไปพิจารณาขอ ง.)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

จ. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
หมายเหตุ เกณฑการชี้วัดของขอนี้ไดจากคะแนนต่ําสุด ระหวาง
ดัชนีของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล และน้ําจืด
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล
เกณฑที่ใชวดั การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล ถามีรายได ต่ํากวา 85,200 บาท
ใหใชเกณฑของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
- รายไดตอ ครัวเรือน มากกวา 1.5 แสนบาท/ป
- รายไดตอ ครัวเรือน 1-1.5 แสนบาท/ป
- รายไดตอ ครัวเรือน นอยกวา 1 แสนบาท/ป
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- ครัวเรือนที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเลมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ…………………………..บาท/ป (หนา 26 ขอ 23.1.2)

หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณคาเกณฑการชี้วัดขอนี้
ถา มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล
นอยกวารอยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล x 100 = …………………………………………
ครัวเรือนทั้งหมด
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 20 ขามไปพิจารณาสัตวน้ําจืด)

จ. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล
- ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย น้ําทะเล ………….ครัวเรือน
(หนา 26 ขอ 23.1)
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัด ถา จํานวนครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพแตละประเภท ขางตนมีนอยกวา
รอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
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ใหคํานวณเกณฑการชี้วัดแยกตามประเภทของการประกอบอาชีพ
และเลือกคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนของ ขอ ฉ.

- ครัวเรือนที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ………………………บาทตอป (หนา 26 ขอ 23.4.2)
ฉ. สวนผลไม ผัก ไมดอก พืชเศรษฐกิจ อื่น ๆ
ฉ. สวนผลไม ผัก ไมดอก พืชเศรษฐกิจ อื่น ๆ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
- ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด……………..ครัวเรือน
- รายไดตอ ครัวเรือน มากกวา 42,600 บาท/ป
(หนา 26 ขอ 23.4)
- รายไดตอ ครัวเรือน 21,300 - 42,600 บาท/ป
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1) - รายไดตอ ครัวเรือน นอยกวา 21,300 บาท/ป
หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้
ถาครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด มีนอยกวารอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ
= ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด x 100 = ………………………………………
ครัวเรือนทั้งหมด
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 10 ขามไปพิจารณา ขอ ฉ.)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
- รายไดตอ ครัวเรือน มากกวา 42,600 บาทตอป
- รายไดตอครัวเรือน 21,300 - 42,600 บาทตอป
- รายไดตอ ครัวเรือน นอยกวา 21,300 บาทตอป
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สวนผัก
- ครัวเรือนที่ทําสวนผัก …………….………………ครัวเรือน (หนา 20 ขอ 15.2)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทําสวนผัก x 100 = ……………………………………
ครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนที่ทําสวนผักมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ …………………………บาทตอป (หนา 20 ขอ 15.4)
ไมดอก ไมประดับ หรือเพาะพันธุไมขาย
- ครัวเรือนที่ทําไมดอก ไมประดับ หรือเพาะพันธุไมขาย …………………ครัวเรือน (หนา 21 ขอ 16.2)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทําสวนไมดอก ไมประดับ หรือเพาะพันธุไมขาย x 100 = ………………………
ครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนที่ทําไมดอก ไมประดับ หรือเพาะพันธุไมขายมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ……...…………บาทตอป (หนา 21 ขอ 16.4)

สวนผลไม
- ครัวเรือนที่ทําสวนผลไม……………………ครัวเรือน
(หนา 19 ขอ 14.2)
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทําสวนผลไม x 100 = ……………………………………
ครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนที่ทําสวนผลไมมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ………………………บาทตอป (หนา 19 ขอ 14.4)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
คะแนน
3
2
1

คะแนน
ที่ได

13. การประกอบ
อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
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อุตสาหกรรมในครัวเรือน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
- มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน มากกวา 63,900 บาท/ป
.........................ครัวเรือน (หนา 31 ขอ 26.1)
- รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 42,600 - 63,900 บาท/ป
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1) - รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน นอยกวา 42,600 บาท/ป
หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้ ถาจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และหัตถกรรม
มีนอยกวารอยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนที่ทํากิจการเกษตรอื่น ๆ มีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ………………………….บาทตอป (หนา 23 ขอ 19.2 (3) )

กิจการเกษตรอื่น ๆ
- ครัวเรือนที่ทํากิจการเกษตรอื่น ๆ ………………………..ครัวเรือน (หนา 23 ขอ 19.1)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทํากิจการเกษตรอื่น ๆ x 100 = ……………………………………..
ครัวเรือนทั้งหมด

พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
- ครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขาย ……………………….ครัวเรือน (หนา 22 ขอ 18.3)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ x 100 = ........................................................................
ครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมีรายไดเฉลี่ย ครัวเรือนละ ……………………………บาทตอป (หนา 22 ขอ 18.5)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

14. การไดรับประโยชน
จากการมีสถานที่
ทองเที่ยว

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

= …………………………….
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วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่มีรายไดจากแหลงทองเที่ยวภายใน+ภายนอกตําบล x 100
ครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน = ผลรวมรายไดตอ ปของอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และหัตถกรรม x 100
จํานวนประเภทของอุตสาหกรรมที่ทํา
= ……………………………………..บาทตอป
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดจากการมีสถานที่ทองเที่ยวภายใน
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดจากแหลงทองเที่ยว
ตําบล ........................ครัวเรือน (หนา 34 ขอ 28.4)
มากกวารอยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดจากการมีสถานที่ทองเที่ยวภายนอก
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดจากแหลงทองเที่ยว
ตําบล........................ครัวเรือน (หนา 34 ขอ 28.5)
ระหวางรอยละ 1-5 ของครัวเรือนทั้งหมด
- ไมมีครัวเรือนที่มีรายไดจากแหลงทองเที่ยว

(หนา 31-32 ขอ 26.2.1(2) + ขอ 26.2.2(2) + ขอ 26.2.3(2) )
- จํานวนประเภทของอุตสาหกรรมฯ ที่ทํามีทั้งหมด ……………...…ประเภท (ใหดูหนา 31-32 ขอ 26.2.1, ขอ 26.2.2 และขอ 26.2.3)

- ผลรวมของรายไดเฉลี่ยตอปจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และหัตถกรรมของครัวเรือนในแตละประเภท …………..................…….บาท

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ทําอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือหัตถกรรม x 100 = …………………
ครัวเรือนทั้งหมด
(ถาคํานวณไดนอยกวารอยละ 30 ขามไปทําขอ 14)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

3

คะแนน

คะแนน
ที่ได

17. การกีฬา

16. การปองกันโรคติดตอ

ดานสุขภาวะและอนามัย
15. ความปลอดภัย
ในการทํางาน

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั

- จํานวนผูปวยดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
……………………คน (หนา 39 ขอ 35.1 (1) ถึง (11) )
- จํานวนผูที่ตายดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
……………………คน (หนา 39 ขอ 35.1 (1) ถึง (11) )
- มีการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน
……………………ครั้ง (หนา 42 ขอ 38.1)
- มีการฝกสอนกีฬาใหกับประชาชนในหมูบาน
…………….………ครั้ง (หนา 42 ขอ 38.2)
- มีการแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน
……………………ครั้ง (หนา 42 ขอ 38.3)
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ใหกับประชาชนมากกวา 3 ครั้ง
- มีการแขงขันกีฬาภายในหมูบานหรือระหวางหมูบาน และมีการฝกสอนกีฬา
ใหกับประชาชนระหวาง 1-3 ครั้ง
- มีการแขงขันกีฬาภายในหมูบานหรือระหวางหมูบาน และมีการฝกสอนกีฬา
ใหกับประชาชนนอยกวา 1 ครั้ง หรือไมมีเลย

- มีการแขงขันกีฬาภายในหมูบานหรือระหวางหมูบาน และมีการฝกสอนกีฬา

- ไมมีจํานวนผูปวยและตาย ดวยโรคติดตอที่ปองกนไดดวยวัคซีน
- มีจํานวนผูปวยดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
- มีจํานวนผูตายดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน

- ไมบาดเจ็บจากการทํางานในสถานประกอบการ และไมเจ็บปวยจากการทํางาน
ในสถานประกอบการ และไมเจ็บปวยจากการทํางานในกลุมแรงงานนอกระบบ/
กลุมวิสาหกิจชุมชน/ผูรับงานไปทําที่บาน และไมเจ็บปวยจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
- มีการเจ็บปวยจากการทํางานในสถานประกอบการ.………………...คน - มีการบาดเจ็บจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือเจ็บปวยจากการทํางาน
(หนา 42 ขอ 37.2)
ในสถานประกอบการ หรือเจ็บ ปวยจากการทํางานในกลุ มแรงงานนอกระบบ/
กลุมวิสาหกิจชุมชน/ผูรับงานไปทําที่บาน หรือเจ็บปวยจากการใชสารเคมี กําจัด
ศัตรูพืช อยางนอย 1 อยาง
- มีการบาดเจ็บจากการทํางานในสถานประกอบการ และเจ็บปวยจากการทํางาน
- มีการเจ็บปวยจากการทํางานในกลุมแรงงานนอกระบบ/กลุม
วิสาหกิจชุมชน/ผูรับงานไปทําที่บาน …………..คน
ในสถานประกอบการ และเจ็บ ปว ยจากการทํ างานในกลุมแรงงานนอกระบบ/
(หนา 42 ขอ 37.3)
กลุมวิสาหกิจชุมชน/ผูรับงานไปทําที่บาน และเจ็บปวยจากการใชสารเคมี กําจัด
ศัตรูพืช
- มีการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช …………..คน
(หนา 42 ขอ 37.4)

(หนา 42 ขอ 37.1)

- มีการบาดเจ็บจากการทํางานในสถานประกอบการ....................คน

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

3

3
2
1

1

2

3

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ดานความรูและการศึกษา
18. ระดับการศึกษา
ของประชาชน

ตัวชี้วดั

ก. คนที่อยูในหมูบานปจจุบันที่มีคุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกวา และขณะนี้ไมไดเรียนตอ
- มากกวารอยละ 10 ของคนที่มีอายุ 18 ปเต็มขึ้นไป
- ระหวางรอยละ 5-10 ของคนที่มีอายุ 18 ปเต็มขึ้นไป
- นอยกวารอยละ 5 ของคนที่มีอายุ 18 ปเต็มขึ้นไป

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
พิจารณาตามหลักเกณฑขอ ก. และขอ ข. กอน ถาขอ ก. หรือ ข.
ไดคะแนน 2 หรือ 3 เลือกขอที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนเกณฑ ถาขอ
ก. หรือ ข. ไดคะแนนเปน 1 ใหเลือกขอ ค. เปนเกณฑแตถาขอ
ค.ไมมีขอมูลใหเลือกขอ ก. หรือ ข. ที่มีคะแนนต่ําสุดเปนเกณฑ
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= …………………..……..

ข. คนที่อยูในหมูบานปจจุบันที่มีคุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
- มากกวารอยละ 75 ของคนที่มีอายุ 15 ปเต็มขึ้นไป
- ระหวางรอยละ 50-75 ของคนที่มีอายุ 15 ปเต็มขึ้นไป
- นอยกวารอยละ 50 ของคนที่มีอายุ 15 ปเต็มขึ้นไป

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = คนในหมูบานที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป x 100
คนที่มีอายุ 15 ปเต็มขึ้นไป

ข. การศึกษาภาคบังคับขึ้นไป (ม.4 หรือเทียบเทา)
คนในหมูบานที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป .………….คน
(หนา 45 ขอ 41.1.5 + 41.1.6 + 41.1.7 + 41.1.8
+ 41.4.1 + 41.4.2 + 41.4.3 + 41.4.4 + 41.4.5)
- คนอายุ 15 ปเต็มขึ้นไป ทั้งหมด .........................คน
(หนาที่ 2 ขอ 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6)

= ………………………………………

วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = คนในหมูบานที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกวาและไมไดเรียนตอ x 100
คนที่มีอายุ 18 ปเต็มขึ้นไป

ก. มัธยมปลาย หรือสูงกวา
- คนในหมูบานที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ/และสูงกวา
และไมไดเรียนตอ ………………….คน
(หนา 45 ขอ 41.4.2 +ขอ 41.4.3 +ขอ 41.4.4 +ขอ 41.4.5)
- คนอายุ 18 ปเต็มขึ้นไปทั้งหมด .............................................คน
(หนาที่ 2 ขอ 1.2.5 +1.2.6)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

20. การไดรับการศึกษา

19. อัตราการเรียนตอของ
ประชาชน

ตัวชี้วดั

= ………………………………
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ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
ค. ไมรูหนังสือ
ค. คนอายุ 15-59 ป ที่ไมรูหนังสือ อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยาง
งายไมได
- คนอายุ 15-59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย ไมได
..............................คน (หนา 46 ขอ 41.7)
- ไมมีคนอายุ 15-59 ป ที่ไมรหู นังสือ
- คนอายุ 15-59 ป ทั้งหมด .................คน (หนา 2 ขอ 1.2.4+1.2.5)
- มีไมเกินรอยละ 5 ของคนอายุ 15-59 ป
- มากกวารอยละ 5 ของคนอายุ 15-59 ป
คิดเปนรอยละ = คนอายุ 15-59 ป ที่ไมรูหนังสือ อาน เขียนภาษาไทย และ คิดเลขอยางงาย ไมได x 100 = …………………..…
คนที่มีอายุ 15-59 ป
- เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา
เด็กที่อยูใ นหมูบานปจจุบันที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดศึกษาตอใน
ตอนปลาย (กําลังศึกษาชั้น ม. 4 ปการศึกษาปจจุบัน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
............................คน(หนา 45 ขอ 41.1.4 )
- เด็กจบชั้น ม.3 ปการศึกษาที่ผานมา................................คน
- มากกวารอยละ 60 ขึ้นไป ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
(หนา 45 ขอ 41.1.3)
- ระหวางรอยละ 30-60 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
วิธีคิด
- นอยกวารอยละ 30
ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
คิดเปนรอยละ = เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดศกึ ษาตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย x 100 = …………………..……..
เด็กจบชั้น ม.3 ปการศึกษาที่ผานมา
ก. มัธยมศึกษาตอนปลาย
พิจารณาตามหลักเกณฑขอ ก. และ ข. กอน ถาขอ ก. หรือ ข.ไดคะแนน 2
- เด็กนักเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมฯปลาย หรือเทียบเทา
หรือ 3 เลือกขอที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนเกณฑ
...................……คน (หนา 45 ขอ 41.1.5)
ถา ขอ ก. หรือ ข. ไดคะแนนเปน 1 ใหพิจารณาขอ ค. และ ง.
- คนอายุ 15 ปเต็ม ถึง 17 ป ทั้งหมด .........................คน
โดยใชขอที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนเกณฑ
(หนาที่ 2 ขอ 1.2.4)
ก. เด็กในหมูบานกําลังเรียนชั้นมัธยมฯปลาย
วิธีคิด
- มากกวารอยละ 50 ของเด็กอายุ 15 ปเต็มถึง 17 ป
คิดเปนรอยละ = จํานวนเด็กที่กําลังศึกษาชั้น ม.ปลาย x 100
- ระหวางรอยละ 25-50 ของเด็กอายุ 15 ปเต็มถึง 17 ป
จํานวนเด็กที่อายุ 15 ปเต็มถึง 17 ป
- นอยกวารอยละ 25 ของเด็กอายุ 15 ปเต็มถึง 17 ป
ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

3
2
1

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
ข. เด็กในหมูบานกําลังเรียนการศึกษาภาคบังคับ
- เด็กอายุ 6 - 14 ป ทุกคนไดเรียนการศึกษาภาคบังคับ
- ระหวางรอยละ 90 ถึง นอยกวารอยละ 100 ของเด็กอายุ 6 - 14 ป
- นอยกวารอยละ 90 ของเด็กอายุ 6 - 14 ป
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คนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งหมด
= (คนอายุ 6 ปเต็มขึ้นไปทั้งหมด) - (คนที่กําลังศึกษาอยูในระดับตาง ๆ รวมกับคนที่จบภาคบังคับหรือสูงกวาที่ไมไดเรียนตอ)
= (หนา 1-2 ขอ 1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6) – (หนา 45 ขอ 41.1.2 + 41.1.5 + 41.1.6 + 41.1.7 + 41.1.8 + 41.4.1 + 41.4.2 + 41.4.3 + 41.4.4 +
41.4.5)
= ………………………………………..คน
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = คนที่พลาดโอกาสที่ไดรบั บริการตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียน x 100 = ………………
คนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งหมด

ข. การศึกษาภาคบังคับ
- เด็กอายุ 6-14 ป ที่กําลังศึกษาภาคบังคับ 9 ป…………………..…คน
(หนา 45 ขอ 41.1.2)
- เด็กอายุ 6-14 ป ………….………..…คน (หนา 1 ขอ 1.2.3)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = เด็กอายุ 6-14 ป ที่กําลังศึกษาภาคบังคับ 9 ป x 100 = …………………..……..
เด็กอายุ 6-14 ป
ค. การศึกษากอนประถมศึกษา
ค. เด็กในหมูบานกําลังเรียนกอนประถมศึกษา
- เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดเขาเรียนกอนประถมศึกษา……..…………คน
- เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ทุกคนไดเรียนกอนประถมศึกษา
(หนา 44 ขอ 41.1.1 )
- ระหวางรอยละ 60 ถึง นอยกวารอยละ 100 ของเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม
- เด็กอายุ 3-5 ป ………….………..…คน (หนา 1 ขอ 1.2.2)
- นอยกวารอยละ 60 ของเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดเขาเรียนกอนประถมศึกษา x 100 = …………………..……..
เด็กอายุ 3-5 ป
ง. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ง. คนในหมูบานที่พลาดโอกาสจากการศึกษาภาคบังคับ หรือในระบบโรงเรียน
- คนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาภาคบังคับ/ในระบบโรงเรียน
ไดรับบริการหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน เชนการศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐาน
ไดรับบริการตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- มากกวารอยละ 70 ของคนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาภาคบังคับฯ
(กศน.) ………..............……...…คน (หนา 46 ขอ 41.9)
- ระหวางรอยละ 50-70 ของคนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาภาคบังคับฯ
- นอยกวารอยละ 50 ของคนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาภาคบังคับฯ

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
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คะแนน

คะแนน
ที่ได

23. การเขาถึงแหลง
เงินทุน

22. การรวมกลุมของ
ชุมชน

ดานการมีสว นรวมและ
ความเขมแข็งชุมชน
21. การมีสวนรวม
ของชุมชน

ตัวชี้วดั

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
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ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมตาง ๆ และไดรับเงินทุนหรือเงินกู
เพื่อใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา เปนตน
เพื่อใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา
(ในกรณีที่ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมมากกวา 1 กลุม
- มากกวารอยละ 75 ของครัวเรือนที่เปนสมาชิกทั้งหมด
ใหนับเปน 1 ครัวเรือน) จํานวน……………….……ครัวเรือน
- ระหวางรอยละ 50 - 75 ของครัวเรือนที่เปนสมาชิกทั้งหมด
(หนา 51 ขอ 44.3.1)
- นอยกวารอยละ 50 ของครัวเรือนที่เปนสมาชิกทั้งหมด
- จํานวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม สหกรณ กองทุนตาง ๆ ฯลฯ ...........................................ครัวเรือน (หนา 50 ขอ 44.2.1)
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม และไดรับเงินทุนหรือเงินกู x 100
= …………………………….
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมทั้งหมด

- ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมตาง ๆ และไดรับเงินทุนหรือเงินกู

= …………………………………………………………………….

ครัวเรือนทั้งหมด

- ครัว เรื อ นที่ เป น สมาชิ ก กลุ ม สหกรณ กองทุ น เช น กลุ ม อาชี พ ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม สหกรณ กองทุน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยเพื่อ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสตรี สหกรณการเกษตร กลุ ม การผลิ ต กลุ มสตรี สหกรณ การเกษตร กลุ ม อาชีพ เกษตร หรือกองทุนหมู บา น /
อาชีพเกษตร หรือกองทุนหมูบาน/ชุมชน........................ครัวเรือน ชุมชน
- มากกวารอยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด
(หนา 50 ขอ 44.2.1)
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1) - ระหวางรอยละ 50 -90 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
- นอยกวารอยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมทั้งหมด x 100

= …………………………………………………………………….

คนในครัวเรือนเคยรวมทํากิจกรรมชุมชนในพื้นที่
- มากกวารอยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด
- ระหวางรอยละ 70 - 95 ของครัวเรือนทั้งหมด
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
- นอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนเคยรวมทํากิจกรรมชุมชนในพื้นทีx่ 100
ครัวเรือนทั้งหมด

- คนในครัวเรือนเคยรวมทํากิจกรรมชุมชนในพื้นที่
..............................ครัวเรือน (หนา 49 ขอ 44.1.1 (1)+(2)+(3))

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

3
2
1

3
2
1

3
2
1

คะแนน

คะแนน
ที่ได

25. การไดรับความ
คุมครองทางสังคม

24. การเรียนรูโดยชุมชน

ตัวชี้วดั

- มากกวา รอยละ 10 ของผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป คนพิการ เด็กกําพรา
เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอ น

= …………………………….
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วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = จํานวน (คนอายุ 60 ปขึ้นไป + คนพิการ + เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอน) ที่ไมไดรับการดูแล x 100
จํานวน (คนอายุ 60 ปขึ้นไป + คนพิการ + เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอ น) ทั้งหมด

- ในหมูบานนี้มีเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอน จํานวน…………….….....คน (หนา 55 ขอ 47.1+ ขอ 47.2+ ขอ 47.3)

(หนา 54 ขอ 46.8)
- คนพิการที่ไมไดรับการดูแล....………....คน(หนา 54 ขอ 46.9)
- เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอนที่ไมไดรับการดูแล
จํานวน………………………..........คน (หนา 54 ขอ 46.11)
- ในหมูบานนี้มีคนอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน..........................คน
(หนา 2 ขอ 1.2.6)
- ในหมูบานนี้มีคนพิการทั้งหมดจํานวน…………………....คน (หนา
38 ขอ 34.2)

- คนอายุ 60 ปขึ้นไป ที่ไมไดรับการดูแลจํานวน…………………..คน

จํานวนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป คนพิการ เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง
และเด็กเรรอ นทั้งหมดที่ไมไดรับการดูแล
- นอยกวารอยละ 5 ของผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป คนพิการ เด็กกําพรา
เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอ น
- ระหวางรอยละ 5 – 10 ของผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป คนพิการ เด็กกําพรา
เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กเรรอ น

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
- ในรอบป ที่ผานมามี คนในครัวเรือนอยางนอ ย 1 คน ที่ไดรับการ ครัวเรือนที่มีการเรียนรูจากศูนยการเรียนรูชุมชน หรือปราชญชาวบาน
เรียนรูจากปราชญชาวบาน หรือจากศูนยการเรียนรูชุมชน
- มากกวารอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด
(แหล งเรี ยนรู ) ทั้ งในและนอกหมู บ าน/ชุ ม ชน ……….… ครั วเรื อน - ระหวางรอยละ 5-10 ของครัวเรือนทั้งหมด
(หนา 53 ขอ 45.4 )
- นอยกวารอยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด หรือไมมีเลย
- ครัวเรือนทั้งหมด ...............................ครัวเรือน (หนา 1 ขอ 1.1)
วิธีคิด คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่มีการเรียนรู x 100
= …………………………….
ครัวเรือนทั้งหมด
ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
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ที่ได

27. การใชประโยชนที่ดิน

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
26. คุณภาพดิน

ตัวชี้วดั

ของพื้นที่การเกษตร และมีการใชปุยธรรมชาติตั้งแตรอยละ 75 หรือปลูกพืช
คลุมดิน/บํารุงดินตั้งแตรอยละ 75 ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก
- มีการใชประโยชน ที่ดินเพื่ อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ระหวางรอยละ 75-90
ของพื้นที่การเกษตร
หรือใชประโยชนที่ดินมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่การเกษตร และมีการใชปุย
ธรรมชาติ นอยกวารอยละ 75 หรือปลูกพืชคลุมดิน/บํารุงดินนอยกวารอยละ 75
ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก
- มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การเพาะปลู ก น อ ยกว า ร อ ยละ 75 ของพื้ น ที่
การเกษตรทั้งหมดของหมูบาน

- ไมมีปญหาเรื่องคุณภาพดิน
- มีปญหาเรื่องดินตื้น หนาดินถูกชะลาง หรือดินจืด
- มีปญหาเรื่องดินมีกรวดทราย ดินดาน ดินเค็ม หรือดินเปรี้ยว
- มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว มากกวารอยละ 90

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
ขอนี้ใหพิจารณากอนวาหมูบานมีปญหาเรื่องดินมีกรวดทราย ดินดาน ดินเค็ม
หรือดินเปรี้ยว หรือไม ถามี แมเพียงขอเดียวใหถือวาได 1 คะแนน
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วิธีคิด
(1) การคํานวณครัวเรือนที่ปลูกพืชคลุมดิน หรือบํารุงดิน
คิดเปนรอยละ = ครัวเรือนที่ปลูกพืชคลุมดิน หรือบํารุงดิน x 100 = ……….………………
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก
(2) การคํานวณครัวเรือนที่ใชปุยอินทรียในการเพาะปลูกโดยไมใชปุยเคมีเลย
คิดเปนรอยละ =
ครัวเรือนที่ใชปุยอินทรีย x 100 = ……………………….
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก

- ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเพาะปลูก …………………………....ครัวเรือน (หนา 12 ขอ 9.2.2)
- ครัวเรือนที่ปลูกพืชคลุมดิน หรือบํารุงดิน ………………………..…..ครัวเรือน(หนา 57 ขอ 51.3)
- ครัวเรือนที่ใชปุยอินทรียในการเพาะปลูกโดยไมใชปุยเคมีเลย …………..……………......ครัวเรือน (หนา 57 ขอ 51.4)

- มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว (หนา 57
ขอ 52.2)
มากกวารอยละ 90
รอยละ 50 - 74
รอยละ 75 - 90
นอยกวารอยละ 50
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = พื้นที่ทําการเกษตร x 100 = …………………
พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน

(หนา 57 ขอ 51.1)
ไมมีปญหาเรื่องคุณภาพดิน
มีปญหาเรื่องดินตื้น หนาดินถูกชะลาง หรือดินจืด
มีปญหาเรื่องดินมีกรวดทราย ดินดาน ดินเค็ม
หรือดินเปรี้ยว
- พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว)
...............................……….ไร (หนา 57 ขอ 52.1)
- พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน ……….……………………..ไร
(หนา 56 ขอ 50.2)
หมายเหตุ ไมมีการคํานวณเกณฑชี้วัดขอนี้ ถาพื้นที่
ทําการเกษตรมีนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่
ทั้งหมด

- ที่ดินสวนใหญของหมูบ านมีคุณภาพ ดังนี้

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
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คะแนน

คะแนน
ที่ได

28. คุณภาพน้ํา

ตัวชี้วดั
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ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
- ในหมูบานมีจํานวนแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด จํานวน..........แหง - ในบริเวณหมูบานมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมดีมากกวา
(หนา 58 ขอ 53.1.1)
รอยละ 80 ของแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด และไมมีแหลงน้ําผิวดินที่มี
คุณภาพไมเหมาะสม
- แหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมดี จํานวน..............แหง - ในบริเวณหมูบานมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมดีระหวาง
(หนา 58 ขอ 53.1.1(1) )
รอยละ 60-80 ของแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด
หรือมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมพอใช มากกวารอยละ
- แหลงน้ําผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมพอใช จํานวน.........แหง
90 ของแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด และไมมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
(หนา 58 ขอ 53.1.1(2) )
ุ ภาพ
ไมเหมาะสม
- แหลงน้ําผิวดินที่มีคุณภาพไมเหมาะสม จํานวน..............แหง - ในบริเวณหมูบานมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมดีนอยกวา
(หนา 58 ขอ 53.1.1(3) )
รอยละ 60 ของแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด
หรือมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมพอใช ไมเกินรอยละ 90
ของแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด
วิธีคิด
หรือมีแหลงน้ําผิวดินที่มีคณ
ุ ภาพไมเหมาะสม
คิดเปนรอยละ = จํานวนแหลงน้ําผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมดี x 100 = ……………………….
จํานวนแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด
หรือ
คิดเปนรอยละ = จํานวนแหลงน้ําผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมพอใช x 100 = ………………………
จํานวนแหลงน้ําผิวดินทั้งหมด
หรือ หมูบานมีแหลงน้ําผิวดินที่ไมเหมาะสม (ตั้งแต 1 แหงขึ้นไป)
ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

คะแนน
3

คะแนน
ที่ได

29. การปลูกปาและไมยืนตน

ตัวชี้วดั

- มีพื้นที่ปลูกปาหรือไมยืนตน ทั้งหมด ....................................ไร

ทั้งหมด ................................ไร
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หมายเหตุ จะไมมีการคํานวณเกณฑการชี้วัดขอนี้
ถา หมูบานนี้ไมมีพื้นที่ตั้งอยูในเขตปาสงวน
และไมมีพื้นที่ปลูกปาหรือไมยืนตน
วิธีคิด
คิดเปนรอยละ = พื้นที่ที่มีปาและไมยืนตนแลวทั้งหมด x 100 = ……………………….
พื้นที่สําหรับปลูกปาหรือไมยืนตนทั้งหมด

(หนา 59 ขอ 54.3)

- มีปาและไมยืนตนแลว

(หนา 59 ขอ 54.2)
1

2

- หมูบานไมมีพื้นที่อยูในเขตปาสงวนหรือเขตอุทยาน และมีปาหรือไมยืนตนไมเกิน

เขตอุทยานแหงชาติ .............................ไร (หนา 59 ขอ 54.1)

- หมูบาน/ชุมชนนี้มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือ

รอยละ 50 ของพื้ นที่ ปลู กป าหรือไมยืนตน หรือ ในกรณี ที่ห มูบ านอยูในเขตป า
สงวนหรือเขตอุทยาน แตมีปาหรือไมยืนตนมากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกปา
หรือไมยืนตน
- หมูบานมีพื้นที่อยูในเขตปาสงวนหรือเขตอุทยาน และมีปาหรือไมยืนตนไมเกิน
รอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกหรือไมยืนตน

คะแนน
3

ผลการวิเคราะห
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- หมูบานไมมีพื้นที่อยูในเขตปาสงวนหรือเขตอุทยาน และปลูกปาหรือไมยืนตน
มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกปาหรือไมยืนตนทั้งหมด

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

คะแนน
ที่ได

30. การจัดการสภาพ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วดั

3) การบําบัดน้ําเสีย (หนา 62 ขอ 55.3.1)
มีปญหาน้ําเสีย
ไมมีปญหา
ถามีปญหามีการบําบัดหรือไม (หนา 62 ขอ 55.3.3)
ไมมีการบําบัดน้ําเสีย
มีการบําบัดฯ
ถามีการบําบัดสามารถบําบัดไดถูกสุขลักษณะหรือไม
(หนา 62 ขอ 55.3.4)
ไมถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ

2) การจัดการขยะของเสียอันตราย (หนา 61 ขอ 55.2.1)
มีปญหาขยะของเสียอันตราย
ไมมีปญหา
ถามีปญหามีการจัดการหรือไม (หนา 61 ขอ 55.2.2)
ไมมีการจัดการขยะของเสียอันตราย
มีการจัดการฯ
ถามีการจัดการ สามารถจัดการไดถูกสุขลักษณะ หรือไม
(หนา 61 ขอ 55.2.3)
ไมถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ

1) การจัดการขยะมูลฝอย (หนา 61 ขอ 55.1.1)
ไมมีปญหา
มีปญหาขยะมูลฝอย
ถามีปญหามีการจัดการหรือไม (หนา 61 ขอ 55.1.2)
ไมมีการจัดการขยะมูลฝอย
มีการจัดการฯ
ถามีการจัดการ สามารถจัดการไดถูกสุขลักษณะ หรือไม
(หนา 61 ขอ 55.1.3)
ไมถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
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- ในบริเวณหมูบานไมมีปญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และน้ําเสีย หรือ
มีปญหาแตมีการจัดการและบําบัดไดอยางถูกสุขลักษณะ
- ในบริเวณหมูบานไมมีปญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และน้ําเสีย
และมีการจัดการและบําบัดแตไมถูกสุขลักษณะ
- ในบริเวณหมูบานมีปญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และน้ําเสีย
และไมมีการจัดการและบําบัด
1

2

คะแนน
3

คะแนน
ที่ได

32. ความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ

ดานความเสี่ยงของชุมชน
และภัยพิบัติ
31. ความปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

ตัวชี้วดั

และแกไขปญหายาเสพติด
- หมูบาน/ชุมชนไมมีการใชยาเสพติด และไมมีการดําเนินกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด หรือหมูบาน/ชุมชนมีการใชยาเสพติด แตมีการดําเนิน
กิจกรรมการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
- หมูบาน/ชุมชนมีการใชยาเสพติด และไมมีการดําเนินกิจกรรมการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
- มีเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทุกขอ

- หมูบาน/ชุมชนไมมกี ารใชยาเสพติด และมีการดําเนินกิจกรรมการปองกัน

ผลการวิเคราะห
เกณฑการชี้วดั
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ในชุมชนของทานมีระบบการเตือนภัย หรือไม
(หนา 70 ขอ 61.4)
ไมมี
มี
ในรอบปที่ผานมาชุมชนของทานมีการดําเนินกิจกรรมดาน - มีเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 2 ขอ
การเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติ หรือไม
(หนา 71 ขอ 61.6)
ไมมี
มี
ชุมชนของทานมีการฝกซอมอพยพประชาชน (หนีภัย)
- ไมมีเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติเลย
หรือไม (หนา 71 ขอ 61.8)
ไมมี
มี
ชุมชนของทานมีศูนยอพยพหรือจุดพักพิง หรือไม
(หนา 71 ขอ 61.9)
ไมมี
มี

มีการใชยาเสพติด
ไมมี
- การดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในรอบปที่ผานมาของหมูบาน (หนา 67 ขอ 60)
ไมมีการดําเนินกิจกรรมการปองกัน
มี

- การใชยาเสพติดของหมูบาน (หนา 65 ขอ 57)

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน

1

2

1
3

2

3

คะแนน

คะแนน
ที่ได

33. ความปลอดภัยจาก
ความเสีย่ งในชุมชน

ตัวชี้วดั

- ในหมูบาน/ชุมชน มีการบาดเจ็บ/ทํารายรางกาย/
ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา (หนา 73
ขอ 62.7)
มี
ไมมี

- มีปญหาเด็กแวนจนทําใหเกิดปญหาในครอบครัว
หรือชุมชน (หนา 73 ขอ 62.6)
มี
ไมมี

- มีปญหาคุณแมวัยใส (หนา 72 ขอ 62.5)
มี
ไมมี

- มีปญหาเด็กติดเกมสจนทําใหเกิดปญหาในครอบครัว
หรือชุมชน (หนา 72 ขอ 62.4)
มี
ไมมี

- มีปญหาเด็กวัยรุนตีกันในหมูบาน (หนา 72 ขอ 62.2)
มี
ไมมี

- มีการเลนการพนันในหมูบาน (หนา 71 ขอ 62.1)
มี
ไมมี

ขอมูลของหมูบาน/ชุมชน
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คะแนน
- ในหมูบาน/ชุมชน ไมมีการเลนพนันในชุมชน ไมมีปญหาเด็กวัยรุนตีกัน ไมมีปญหาคุณแม
3
วัยใส ไมมีปญหาเด็กแวน ไมมีการบาดเจ็บ/ทํารายรางกาย/ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจาก
การดื่มสุรา หรือไมมีปญหาเด็กติดเกมส
- ในหมูบาน/ชุมชนมีการเลนพนันในชุมชน มีปญหาเด็กวัยรุนตีกัน มีปญหาคุณแมวัยใส
2
มีปญหาเด็กแวน มีการบาดเจ็บ/ทํารายรางกาย/ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา
หรือมีปญหาเด็กติดเกมส เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
- ในหมูบาน/ชุมชนมีการเลนพนันในชุมชน มีปญหาเด็กวัยรุนตีกัน มีปญหาคุณแมวัยใส
1
มีปญหาเด็กแวน มีการบาดเจ็บ/ทํารายรางกาย/ทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา
หรือมีปญหาเด็กติดเกมส มากกวาหนึ่งอยาง

คะแนน
ที่ได

แบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2560
หมูบาน/ชุมชน.............................................................................หมูที่...........................
ซอย...................................ถนน.........................................ตำบล....................................
อำเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................
เขตการปกครอง
สวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตำบล
เทศบาลตำบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนตำบลและเทศบาล

ดำเนินการจัดเก็บเสร็จ เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. 2560
บันทึกขอมูลเสร็จ เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. 2560
โดย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับตำบล

ประสานการจัดเก็บขอมูลโดย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใต คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2560
หมูบาน/ชุมชน.............................................................................หมูที่...........................
ซอย...................................ถนน.........................................ตำบล....................................
อำเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................
เขตการปกครอง
สวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตำบล
เทศบาลตำบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนตำบลและเทศบาล

ดำเนินการจัดเก็บเสร็จ เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. 2560
บันทึกขอมูลเสร็จ เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. 2560
โดย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับตำบล

ประสานการจัดเก็บขอมูลโดย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใต คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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28. ÖćøĕéšøĆïñúðøąē÷ßîŤÝćÖÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷ü
ÿŠüîìĊę 3 ÿč×õćüąĒúąĂîćöĆ÷
29. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
30. ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖìĊęĕéšöćêøåćîýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ
31. øšćî×ć÷×ĂÜßĞć ĀøČĂÿëćîìĊęìĊę×ć÷÷ćßčéĀøČĂ÷ćĂĆîêøć÷ĀøČĂ÷ćÙüïÙčöóĉđýþ
ĀøČĂüĆêëčĂĂÖùìíĉĝêŠĂÝĉêĒúąðøąÿćì
32. øšćîĂćĀćøìĊęĕéšøĆïöćêøåćî
33. đéĘÖđÖĉéöĊßĊóĒúąđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠć 5 ðŘ êć÷
34. ÙîóĉÖćø
35. ñĎšðśü÷ĀøČĂêć÷éšü÷ēøÙĒúąĂčïĆêĉđĀêč
36. ÖćøĕéšøĆïïøĉÖćøĒúąéĎĒúÿč×õćóĂîćöĆ÷
37. ÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøìĞćÜćî
38. ÖćøÖĊāć
39. ÝĞćîüîÿëćîïøĉÖćø/ÿëćîïĆîđìĉÜĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
ÿŠüîìĊę 4 ÙüćöøĎšĒúąÖćøýċÖþć
40. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
41. ÖćøĕéšøĆïÖćøýċÖþćĒúąøąéĆïÖćøýċÖþć
42. ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøö×ĂÜĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø øĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąõćÙđĂÖßî
ÿŠüîìĊę 5 ÖćøöĊÿŠüîøŠüöĒúąÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜßčößî
43. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
44. ÖćøøüöÖúčŠö×ĂÜðøąßćßî ĒúąÖćøđ×šćëċÜĒĀúŠÜđÜĉîìčî×ĂÜßčößî
45. ÖćøđøĊ÷îøĎšēé÷ßčößî
46. ÖćøĕéšøĆïÙüćöÙčšöÙøĂÜìćÜÿĆÜÙö

Āîšć
25
26
27
28
31
32
33
35
35
35
36
36
37
38
39
41
42
42
43
44
44
44
47
49
49
49
52
54

สารบัญ (ตอ)
47. เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน เด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด
หรือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
48. คนที่ไมมีที่อยูถาวรและไมมีผูเลี้ยงดู
49. ความปลอดภัยของหมูบาน/ชุมชน
สวนที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
50. สิทธิครอบครองที่ดิน
51. คุณภาพดิน
52. การใชประโยชนที่ดิน
53. คุณภาพน้ํา
54. การปลูกปาหรือไมยืนตน
55. การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม
สวนที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ
56. โครงสรางพื้นฐาน
57. ยาเสพติด
58. สถานการณการใชยาเสพติด
59. ผูใชยาเสพติด ไดกอความเดือดรอนตอหมูบาน/ชุมชน
60. การดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
61. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
62. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในหมูบาน/ชุมชน
คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน หรือผูใหขอมูล
ความเห็นของนายก อบต./เทศบาล
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ระดับตําบล
ภาคผนวก

หนา
55
55
55
56
56
57
57
58
59
59
65
65
65
67
67
67
69
71
74
75
76
80

ĒñîðäĉïĆêĉÖćø ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú Ößß. 2Ù ðŘ 2560
×ĆĚîđêøĊ÷öÖćø (óøšĂöÖĆïÖćøđêøĊ÷öÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú Ýðå.)
ÖĉÝÖøøö

øą÷ąđüúć

1. ÝĆÜĀüĆé ðøąßčößĊĚĒÝÜóĆçîćÖćøĂĞćđõĂĒúąóĆçîćÖø
2. ÙèąìĞćÜćî Ą ìčÖøąéĆï ðøąßčöđêøĊ÷öÖćø
3. óĆçîćÖøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćø
4. ÝĆÜĀüĆé òřÖĂïøöñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎú

êčúćÙö 2559
êčúćÙö 2559
êčúćÙö 2559
ó.÷. – í.Ù. 59

×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú Ößß. 2Ù
ÖĉÝÖøøö
1. ÙèąìĞ ć ÜćîĄ øąéĆ ï êĞ ć ïúÖøĂÖ×š Ă öĎ ú ìĊę ì øćïĒúąÿĆ ö õćþèŤ àĚĞ ć ÝćÖ
ÙèąÖøøöÖćøĀöĎŠïšćî ñĎšîĞćĀöĎŠïšćî/ßčößî ðøćßâŤßćüïšćî øüïøüöÿŠÜĔĀš
ñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎú×ĂÜêĞćïú

øą÷ąđüúć
ö.Ù. – öĊ.Ù. 60

2. ñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎú×ĂÜêĞćïú ìĞćÖćøïĆîìċÖĒúąðøąöüúñú×šĂöĎú

ö.Ù. – öĊ.Ù. 60

3. óĆçîćÖøĒúąñĎšïĆîìċÖ Ą øŠüöîĞćđÿîĂñúÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú×ĂÜêĞćïúĒúą
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïøć÷ĀöĎŠïšćîĔîìĊęðøąßčöêĞćïúĀøČĂđüìĊðøąßćÙöêĞćïú đóČęĂĔĀš
ñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęî ÖĞćîĆî ñĎšĔĀâŠïšćî ñĎšîĞćßčößîĒúąðøąßćßî ĕéšøĆïìøćï
ĒúąêøüÝÿĂï/÷Č î÷Ć î×šĂ öĎú×ĂÜêĞ ćïú Ēúąìč ÖĀöĎŠ ïšć î/ßč ößî øüöìĆĚ Ü
îĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤéšü÷

öĊ.Ù. 60

4. óĆçîćÖøĒúąñĎšïĆîìċÖĄ øŠüöÖĆîéĞćđîĉîÖćøðøĆ ïðøčÜĒÖšĕ ×ĔĀšëĎÖêšĂÜĒúšü
ÿĞćđîćĔĀš Ăïê./đìýïćúêĞćïú ĒúąĂĞćđõĂ

öĊ.Ù. 60

5. ÙèąìĞćÜćî Ą øąéĆïĂĞćđõĂ êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎú
ðøąöüúñúđðŨ îõćóøüöĂĞ ćđõĂ îĞ ćđÿîĂĔîìĊę ðøąßč öĂĞ ćđõĂ ÿĞ ćđîćĔĀš
ìčÖÿŠüîøćßÖćø×ĂÜĂĞćđõĂ Ĕßšðøąē÷ßîŤ ĒúąÿĞćđîćÿŠÜÝĆÜĀüĆé

đö.÷. 60

6. ÙèąìĞćÜćîĄ øąéĆïÝĆÜĀüĆ é êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎú
ðøąöüúñúđðŨî õćóøüöÝĆÜĀüĆé îĞćđÿîĂĔîìĊęðøąßčöÝĆÜ ĀüĆé ÿĞ ćđîćĔĀš
ìčÖÿŠüîøćßÖćøĔßšðøąē÷ßîŤ ĒúąÿĞćđîćÿŠÜÖøöÖćøóĆçîćßčößî

đö.÷. 60


ก

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ĒîüìćÜĒúą×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰðŘǰǰ

ǰÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖŠĂîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰ êčúćÙöǰıǰíĆîüćÙöǰ ǰ

ǰ

 ǰÝĆÜĀüĆéǰéĞćđîĉîÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜÙüćöøĎšǰÙüćöđ×šćĔÝéšćîÖćøïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰĒúąÖćøĔßšǰ
ēðøĒÖøöïĆîìċÖðøąöüúñú×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰĒÖŠóĆçîćÖćøĂĞćđõĂĒúąóĆçîćÖøìčÖÙîǰ êčúćÙöǰ ǰǰ
 ǰ ÙèąìĞćÜćîïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰĄǰøąéĆïÝĆÜĀüĆéǰøąéĆïĂĞćđõĂǰĒúąøąéĆïêĞćïúǰðøąßčöđêøĊ÷öÖćøĒúąǰǰǰǰǰǰǰǰ
üćÜĒñîÖćøïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéǰ êčúćÙöǰ ǰ
 ǰ óĆçîćÖøñĎšðøąÿćîÜćîêĞćïúǰÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰøąéĆïêĞćïúǰõć÷Ĕî
ßŠüÜđüúćìĊęÖĞćĀîéÿŠÜĔĀšĂĞćđõĂǰđóČęĂøüïøüöÿŠÜĔĀšÝĆÜĀüĆéǰ êčúćÙöǰ ǰ
 ǰÝĆÜĀüĆééĞćđîĉîÖćøòřÖĂïøöÖćøĔßšēðøĒÖøöïĆîìċÖĒúąðøąöüúñú×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰĒÖŠñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎú×ĂÜìčÖêĞćïúǰ
óùýÝĉÖć÷îǰıǰíĆîüćÙöǰ ǰ

ǰÖćøÝĆéđÖĘïǰïĆîìċÖĒúąðøąöüúñú×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰ öÖøćÙöǰıǰđöþć÷îǰ ǰ

ǰ

 ǰ ÙèąìĞćÜćîïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĄǰøąéĆïêĞćïúǰÖøĂÖ×šĂöĎú×ĂÜĒêŠúąĀöĎŠïšćîßčößîǰĔîÿŠüîìĊęöĊĂ÷ĎŠǰĒúą
ÿĆöõćþèŤàĚĞćÝćÖÙèąÖøøöÖćøĀöĎŠïšćîǰñĎšîĞćĀöĎŠïšćîßčößîǰðøćßâŤßćüïšćîǰĒúšüêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜĒúą
ÙüćöÙøïëš ü î×ĂÜ×š ĂöĎ ú ǰǰĒúąøüïøüöĒïïÿĂïëćöìĆĚ Ü ĀöéÿŠ Ü ĔĀš ñĎš ïĆ î ìċ Ö×š ĂöĎ ú ǰÖßßǰÙǰ×ĂÜêĞ ć ïúǰǰ
öÖøćÙöǰıǰöĊîćÙöǰ ǰ
 ǰñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰ×ĂÜêĞćïúǰìĞćÖćøïĆîìċÖĒúąðøąöüúñú×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰ×ĂÜìčÖĀöĎŠïšćîǰêøüÝÿĂï
ÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąÙüćöÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎúìĊęïĆîìċÖðøąöüúñúǰ öÖøćÙöǰıǰöĊîćÙöǰ ǰ
 ǰ óĆçîćÖøñĎšðøąÿćîÜćîêĞćïúǰøŠüöÖĆïñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎú×ĂÜêĞćïúǰîĞćđÿîĂñúÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰøąéĆï
ĀöĎŠïšćîßčößîǰĔîđüìĊðøąßćÙöĀöĎŠïšćîßčößîǰĒúąđÿîĂõćóøüö×ĂÜêĞćïúǰĒúąđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøć÷ĀöĎŠïšćî
ßčößîǰĔîìĊęðøąßčöøąéĆïêĞćïúĀøČĂđüìĊðøąßćÙöêĞćïúǰđóČęĂĔĀšñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîǰÖĞćîĆîǰñĎšĔĀâŠïšćîǰñĎšîĞćßčößîǰ
ĒúąðøąßćßîǰĕéšøĆïìøćïǰĒúąêøüÝÿĂï÷Čî÷Ćî×šĂöĎú×ĂÜêĞćïúǰĒúąìčÖĀöĎŠïšćîßčößîǰ öĊîćÙöǰ ǰ
 ǰ óĆçîćÖøñĎšðøąÿćîÜćîêĞćïúǰøŠüöÖĆïñĎšïĆîìċÖ×šĂöĎú×ĂÜêĞćïúǰéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ××šĂöĎúĔĀšëĎÖêšĂÜǰǰǰǰǰǰ
êćööêĉìĊęðøąßčö×ĂÜǰ ×šĂǰ ǰĒúšüÿĞćđîć×šĂöĎúìĆĚÜĀöéĔĀšǰĂïêđìýïćúêĞćïúǰĔßšðøąē÷ßîŤǰĒúąÿĞćđîćÿŠÜĔĀš
ĂĞćđõĂǰ öĊîćÙöǰ ǰ
 ǰ ÙèąìĞćÜćîïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰøąéĆïĂĞćđõĂǰêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąÙüćöÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎúǰ
ÖßßǰÙǰ×ĂÜĒêŠ úąêĞ ćïúǰðøąöüúđðŨ îõćóøüö×ĂÜĂĞ ćđõĂǰîĞ ćđÿîĂñúĔîìĊę ðøąßč öøąéĆ ïĂĞ ćđõĂǰêøüÝÿĂïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÙüćöëĎ Öêš ĂÜĒúąÙüćöÙøïëš üî×ĂÜ×šĂöĎ úǰÖßßǰÙǰ×ĂÜĂĞ ćđõĂǰĒúš üÿĞćđîć×š ĂöĎ úìĆĚ ÜĀöéĔĀš ìč ÖÿŠ üîøćßÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰ
Ĕßšðøąē÷ßîŤǰĒúąÿĞćđîćÿŠÜĔĀšÝĆÜĀüĆéǰ đöþć÷îǰ ǰ
 ǰÙèąìĞćÜćîïøĉĀćøÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰøąéĆïÝĆÜĀüĆéǰêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąÙüćöÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎúǰ
ÖßßǰÙǰ×ĂÜĒêŠúąĂĞćđõĂǰðøąöüúñúđðŨîõćóøüö×ĂÜÝĆÜĀüĆéǰîĞćđÿîĂñúĔîìĊęðøąßčöøąéĆïÝĆÜĀüĆéǰêøüÝÿĂï
ÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąÙüćöÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰ×ĂÜÝĆÜĀüĆéǰĒúšüÿĞćđîć×šĂöĎúĔĀšìčÖÿŠüîøćßÖćøĔßšðøąē÷ßîŤǰ
ĒúąÿĞćđîćÿŠÜĔĀšÖøöÖćøóĆçîćßčößîǰ đöþć÷îǰ ǰ
ǰ

×šĂÙüćöüŠćǰĶĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćķǰìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîĒïïÿĂïëćöđúŠöîĊĚǰ
Āöć÷ëċÜǰĶÖćøîĆïÝćÖüĆîìĊęÿĂïëćö×šĂöĎú÷šĂîĀúĆÜĕðǰǰđéČĂîķǰ

ข

üĉíĊÖćøÖøĂÖ×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰ

ǰ

ĒïïÿĂïëćö×šĂöĎúǰÖßßǰÙǰĒïŠÜøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜĒïïÿĂïëćöǰĂĂÖđðŨîǰǰÿŠüîǰéĆÜîĊǰĚ
ǰ

ǰÙĞćëćöǰǰđðŨîÿŠüîìĊęÿĂïëćö×šĂöĎúǰìĊęđðŨî×šĂÙüćöǰĒúąđðŨîêĆüđú×ǰǰöĊǰǰǰĒïïǰǰ
ǰ ǰĒïïđêĉöÙĞćĔîßŠĂÜüŠćÜúÜïîđÿšîðøąǰ
ǰ ǰǰǰêĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰ×šĂǰǰ
×šĂǰ
ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ÙČĂöąöŠüÜǰ

ǰ ñúĕöšìĊęÙøĆüđøČĂîðúĎÖÖĆîöćÖǰǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰĒïïđúČĂÖĀöć÷đú×ÙĞćêĂïöćĔÿŠĔîßŠĂÜÿĊęđĀúĊę÷öǰ
ǰǰǰǰêĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰ×šĂǰǰ
ÙĞćëćöǰ

ǰ×ĂÜÙĞćëćöĒêŠúą×šĂǰđßŠîǰǰ
êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰǰĔîÖøèĊìĊę×ćéĒÙúîîĚĞćÿąĂćéÿĞćĀøĆïéČęöĒúąïøĉēõÙǰÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖǰ
ĔßšîĚĞćÝćÖĒĀúŠÜĔéǰǰ
ǰ

ǰïŠĂîĚĞćêČĚîǰ
ǰïŠĂîĚĞćïćéćúǰ
ǰĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉîǰ
ǰĂČęîėǰøąïčǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰǰǰǰêĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰ×šĂǰǰ  ǰ

ǰ

ǰ ǰ
êĂïǰǰ
êĂïǰǰ
êĂïǰǰ
êĂïǰǰ

ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜîĊĚǰĒÿéÜüŠćĔîÖøèĊìĊę×ćéĒÙúîîĚĞćÿąĂćéÿĞćĀøĆïéČęöĒúąïøĉēõÙÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔßšîĚĞćÝćÖïŠĂîĚĞćêČĚîǰǰ

 ǰĀîŠü÷ÜćîìĊęĔĀšïøĉÖćøîĚĞćðøąðćǰ êćö×šĂǰǰ  ǰ
ĒĀúŠÜîĚĞćðøąðćĂČęîėǰǰ
ǰÖćøðøąðćîÙøĀúüÜǰ
ǰÖćøðøąðćÿŠüîõĎöõĉ ćÙǰǰ
ǰðøąðćĀöĎŠïšćîßčößîǰĂðìǰ
ǰĒĀúŠÜĂČęîėǰđßŠîǰēøÜđøĊ÷îǰüĆéǰĀöĎïŠ šćîßčößîĂČęîėǰ




ĕöŠïøĉÖćøǰ êĂïǰǰ
ïøĉÖćøǰ êĂïǰǰ
ǰ ǰ
ǰ ǰ
ǰ ǰ
ǰ ǰ

ǰ ǰ ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜîĊĚǰĒÿéÜüŠćĀîŠü÷ÜćîìĊęĔĀšïøĉÖćøîĚĞćðøąðćĔîĀöĎŠïšćîǰÙČĂǰÖćøðøąðćÿŠüîõĎöĉõćÙǰĒúąǰĒĀúŠÜîĚĞćðøąðć
ĂČîę ėǰđßŠîǰēøÜđøĊ÷îǰüĆéǰĀöĎŠïšćîßčößîĂČęîėǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ



ค

ǰ
ǰ
ǰ

ǰĒïïđêĉöÝĞćîüîêĆüđú×ǰ
ǰǰǰǰǰǰêĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰ×šĂǰǰïøĉÖćøÿćíćøèąĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ
ǰǰǰǰǰǰĔîĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰǰöĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚǰĀøČĂĕöŠ ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰĶķ ǰ
×šĂǰ
ÙĞćëćöǰ

ǰ

ÖĉÝÖøøöíîćÙćø×šćüǰ ĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ÷čšÜÞćÜÖĘĕéš ǰǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ǰ Ü
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒĀŠ

ǰ

ýćúćðøąßćÙöýćúćÖúćÜïšćîǰǰ

ǰ Ü
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒĀŠ

ǰ ǰ ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜîĊĚǰĒÿéÜüŠćĔîĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊÖĉÝÖøøöíîćÙćø×šćüǰǰĒĀŠÜǰĒêŠĕöŠöĊýćúćðøąßćÙöýćúćÖúćÜïšćî
õć÷ĔîĀöĎŠïšćîǰ
ǰ
ǰǰÖøĂïÿĊęđĀúĊę÷öđÿšîðøąǰđðŨîÿŠüî×ĂÜÙĞćĂíĉïć÷ĀøČĂÙĞćĒîąîĞćđóČęĂßŠü÷ĔĀšñĎšÖøĂÖìøćïëċÜ×šĂÙüćöïćÜ×šĂÙüćöĀøČĂüĉíĊÖćø
ÖøĂÖĒïïÿĂïëćöǰĀøČĂđðŨîÿŠüîĒ÷Ö÷ŠĂ÷×ĂÜÙĞćëćöĀúĆÖǰÿŠüî×ĂÜÙĞćĂíĉïć÷ǰĀøČĂÙĞćĒîąîĞćîĊĚöĊĔĀšđÞóćąÙĞćëćöïćÜ×šĂǰ
ǰ ǰ êĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰ
ǰ
ǰ ǰ ×šĂǰǰĒĀúŠÜîĚĞćǰǰ
ǰ
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰ
ǰ
ǰÝĞćîüîĒĀúŠÜîĚĞćìĊęÝąêøüÝîĆïîĊĚǰÝąîĆïđÞóćąĒĀúŠÜîĚĞćìĊęöĊîĚĞćêúĂéðŘìĊęĂ÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćîǰǰ
ǰ
ǰïŠĂïćéćúǰĔĀšøüöëċÜǰïŠĂêĂÖǰĒúąïŠĂđÝćąǰéšü÷ǰ
ǰ
ǰïŠĂîĚĞćêČĚîǰĀöć÷ëċÜǰïŠĂìĊęĔÿŠðúĂÖàĊđöîêŤǰĕöšǰÙĂîÖøĊêǰĀøČĂïŠĂéĉîëćüøìĊęĔßšðøąÝĞćǰ
ǰ
ǰîĚĞćðøąðćǰĀöć÷ëċÜǰîĚĞćìĊęÿŠÜĕðêćöìŠĂĔĀšïøĉÖćøĒÝÖÝŠć÷ĕðëċÜÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćîǰ
ǰ
ǰǰđßŠîǰðøąðćõĎöĉõćÙǰðøąðćßîïìǰðøąðćĀöĎŠïšćîǰĀøČĂðøąðćõĎđ×ćǰđðŨîêšîǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰüÜđúĘïǰđðŨîÿŠüî×ĂÜÙĞćĂíĉïć÷ĀøČĂÙĞćĒîąîĞć×šĂÙüćöìĊęĂ÷ĎŠĔîüÜđúĘïÝąßŠü÷ĔĀšñĎšÖøĂÖìøćïëċÜ×šĂÙüćöïćÜ×šĂÙüćöǰĀøČĂ
üĉíĊÖćøÖøĂÖ×šĂöĎúđóĉęöđêĉöïćÜðøąÖćøǰēé÷ÿŠüîöćÖÝąĔÿŠĕüšĔîêĆüÙĞćëćöĀøČĂêĆüÙĞćêĂïìĊęöĊĔĀšđúČĂÖǰ
ǰ ǰ êĆüĂ÷ŠćÜìĊęǰǰǰ
×šĂǰ
ÙĞćëćöǰ
êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ǰ

ðøąđõìĒĀúŠÜîĚĞćéČęöîĚĞćĔßšǰ

ǰ

ïŠĂîĚĞćêČĚîǰ ĔÿŠðúĂÖàĊđöîêŤ ǰĕöš ǰÙĂîÖøĊê ǰïŠĂéĉî ǰ
 ǰïŠĂ×čéÿŠüîêĆüǰ
 ǰïŠĂ×čéÿćíćøèąǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ÝĞćîüîǰ
ÝĞćîüîǰ

ǰ

ง



ǰïŠĂǰĔßšÖćøĕéšǰ
ǰïŠĂǰĔßšÖćøĕéšǰ

ǰïŠĂǰ
ǰïŠĂǰ

ǰ

ĒñîìĊę×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ēé÷ÿĆÜđ×ð
·«Á®º°

øąïčóĉÖĆé X: ………………………….…………………………. Y: ………………………….………………………….

·«³ª´°°

ëîîúćé÷ćÜ/ëîîÙĂîÖøĊê

üĆé

ĀîĂÜ,ïċÜ

ëîîúĎÖøĆÜ

ēøÜđøĊ÷î

ĀĂÖøąÝć÷×Šćü/đÿĊ÷Üêćöÿć÷

ÿąóćî

ýĎî÷ŤđøĊ÷îøĎšßčößî

ìĊęìĞćÖćø Ăïê./đìýïćúêĞćïú

ìćÜøëĕô

ÿëćîĊĂîćöĆ÷, øó.ÿê.

ìĊęìĞćÖćøñĎšĔĀâŠïšćî/ÖĞćîĆî

ÙúĂÜ

ÿëćîĊêĞćøüÝ

ýćúćðøąßćÙö

ĒöŠîĚĞć

øšćîÿąéüÖàČĚĂ

ïšćîđøČĂî



จ

ĒïïÿĂïëćö×šĂöĎúóČĚîåćîøąéĆïĀöĎŠïšćî (Ößß. 2Ù)
ÿŠüîìĊę 1 ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 1
- ĔĀšîĆïÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîĂćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜ ìĆĚÜìĊęöĊïšćîđú×ìĊęĒúąĕöŠöĊïšćîđú×ìĊęêćöìąđïĊ÷îïšćî
- îĆïïšćîìĊęöĊđú×ìĊęïšćî (1 đú×ìĊę Āöć÷ëċÜ 1 ÙøĆüđøČĂî)
- îĆïïšćîìĊęĕöŠöĊđú×ìĊęïšćî ĒêŠöĊÖćøÖŠĂÿøšćÜìĊęöĊúĆÖþèąëćüø Āöć÷ëċÜ 1 ÙøĆüđøČĂî
- ĀšĂÜĒëü 1 ĀšĂÜ (ìĊęöĊÙîĂćýĆ÷ĀøČĂđßŠćĂ÷Ď)Š îĆïđðŨî 1 ÙøĆüđøČĂî
- đøČĂîĒóëćüø îĆïđðŨî 1 ÙøĆüđøČĂî
- êøüÝÿĂïÖćøøüöÝĞćîüîðøąßćÖø éĆÜîĊĚ
- đóýßć÷ øüöÖĆï đóýĀâĉÜ đìŠćÖĆïðøąßćÖøìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜìĆÜĚ Āöé
- êøüÝÿĂïĔĀšéĊüŠć ĔîĒêŠúąßŠüÜĂć÷č đóýßć÷øüöÖĆïđóýĀâĉÜÝąđìŠćÖĆïñúøüö×ĂÜßŠüÜĂć÷čîĆĚîė
- ĔîßŠĂÜñúøüö×ĂÜðøąßćÖøĕì÷ ìčÖßŠüÜĂć÷čĔî×šĂ 1.2.1 – 1.2.6 øüöÖĆîÝąđìŠćÖĆïÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠ ÝøĉÜ
ìĆĚÜĀöé Ĕî×šĂ 1.2
- ĔîßŠĂÜñúøüö×ĂÜðøąßćÖøêŠćÜéšćüÿĆâßćêĉêŠćÜėìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî Ĕî×šĂ 1.3.1 – 1.3.4 øüöÖĆîÝąđìŠćÖĆï
ÝĞćîüîðøąßćÖøêŠćÜéšćüìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜìĆĚÜĀöé Ĕî×šĂ 1.3
- ĔîßŠĂÜñúøüö×ĂÜÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜìĆĚÜĀöé Ĕî×šĂ 1.2 đöČęĂøüöÖĆï ÝĞćîüîðøąßćÖøêŠćÜéšćüìĊę ĂćýĆ÷
Ă÷ĎŠÝøĉÜìĆĚÜĀöé Ĕî×šĂ 1.3 øüöÖĆîÝąđìŠćÖĆïÝĞćîüîðøąßćÖøìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜìĆĚÜĀöé Ĕî×šĂ 1.4
- Ăć÷č 0 – 2 ðŘ Āöć÷ëċÜ ĒøÖđÖĉé ëċÜ 1 ðŘ 364 üĆî ĒúąĔîßŠüÜĂČęî ė öĊÙüćöĀöć÷ đßŠîđéĊ÷üÖĆîîĊĚ ÙČĂ 5 ðŘ 364 üĆî,
14 ðŘ 364 üĆî, 17 ðŘ 364 üĆî, Ēúą 59 ðŘ 364 üĆî

1. ×šĂöĎúéšćîðøąßćÖø
1.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

1.2 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜöĊìĆĚÜĀöé

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

1.2.1 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂć÷č 0 – 2 ðŘ

1.2.2 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂć÷č 3 – 5 ðŘ

1.2.3 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂć÷č 6 – 14 ðŘ

1
1

1.2.4 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂć÷č 15 – 17 ðŘ

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

1.3.1 ÙîìĊęöĊÿĆâßćêĉóöŠć ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîĀöĎŠïćš î/ßčößîîĊĚìĆĚÜĀöé

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

øüö

Ùî

1) đóýßć÷

ÝĞćîüî

Ùî

2) đóýĀâĉÜ

ÝĞćîüî

Ùî

1.2.5 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂć÷č 18 – 59 ðŘ

1.2.6 ÝĞćîüîðøąßćÖøĕì÷ìĊęĂć÷čêĆĚÜĒêŠ 60 ðŘ×ċĚîĕð

1.3 ÝĞćîüîðøąßćÖøêŠćÜéšćüìĊĂę ćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜöĊìĆĚÜĀöé

1.3.2 ÙîìĊęöĊÿĆâßćêĉúćü ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚìĆĚÜĀöé

1.3.3 ÙîìĊęöĊÿĆâßćêĉÖĆöóĎßć ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚìĆĚÜĀöé

1.3.4 ÙîìĊęĕöŠöĊÿĆâßćêĉĕì÷ óöŠć úćü ĀøČĂ ÖĆöóĎßć ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠ
ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚìĆĚÜĀöé

1.4 ÝĞćîüîðøąßćÖøìĊĂę ćýĆ÷Ă÷ĎŠÝøĉÜ ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊìĆĚÜĀöé

2
2

2. ĒĀúŠÜîĚĞć
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 2.1
- ÝĞćîüîĒĀúŠÜîĚĞćìĊęÝąêøüÝîĆïîĊĚ ÝąîĆïđÞóćąĒĀúŠÜîĚĞćìĊęöĊîĚĞćêúĂéðŘìĊęĂ÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî
- ïŠĂïćéćú ĔĀšøüöëċÜ ïŠĂêĂÖ ĒúąïŠĂđÝćą éšü÷
- ïŠĂîĚĞćêČĚî Āöć÷ëċÜ ïŠĂìĊęĔÿŠðúĂÖàĊđöîêŤ ĕöš ÙĂîÖøĊê ĀøČĂïŠĂéĉîëćüøìĊęĔßšðøąÝĞć
- îĚĞćðøąðć Āöć÷ëċÜ îĚĞćìĊęÿŠÜĕðêćöìŠĂĔĀšïøĉÖćøĒÝÖÝŠć÷ĕðëċÜÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî đßŠî ðøąðćõĎöĉõćÙ ðøąðćßîïì
ðøąðćĀöĎŠïšćî ĀøČĂðøąðćõĎđ×ć đðŨîêšî
ÙĞćëćö
2.1 ðøąđõìĒĀúŠÜîĚĞćéČęö-îĚĞćĔßš
2.1.1 ïŠĂîĚĞćêČĚî (ĔÿŠðúĂÖàĊđöîêŤ, ĕöš, ÙĂîÖøĊê, ïŠĂéĉî)
1) ïŠĂ×čéÿŠüîêĆü
2) ïŠĂ×čéÿćíćøèą

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

2.1.2 ïŠĂïćéćú (ïŠĂêĂÖ, ïŠĂđÝćą)
1) ïŠĂ×čéÿŠüîêĆü
2) ïŠĂ×čéÿćíćøèą
2.1.3 îĚĞćðøąðć
1) ĀöĎŠïšćîîĊĚöĊîĚĞćðøąðćĔßš ĀøČĂĕöŠ

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

ïŠĂ ĔßšÖćøĕéš
ïŠĂ ĔßšÖćøĕéš

ïŠĂ
ïŠĂ

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

ïŠĂ ĔßšÖćøĕéš
ïŠĂ ĔßšÖćøĕéš

ïŠĂ
ïŠĂ

- ĕöŠöĊ
- öĊ

ëšćêĂïüŠćöĊ öĊÝĞćîüî
2) ĀîŠü÷ÜćîìĊęĔĀšïøĉÖćøîĚĞćðøąðć (êćö×šĂ 2.1.3 (1)) - ĕöŠïøĉÖćø
- ïøĉÖćø
/ĒĀúŠÜîĚĞćðøąðćĂČęîė
- ÖćøðøąðćîÙøĀúüÜ
- ÖćøðøąðćÿŠüîõĎöĉõćÙ
- ðøąðćĀöĎŠïšćî/ßčößî Ăðì.
- ĒĀúŠÜĂČęîė đßŠî ēøÜđøĊ÷î üĆé ĀöĎŠïšćî/ßčößîĂČęîė
3) öĊÙøĆüđøČĂîìĊęĔßšîĚĞćðøąðćêúĂéðŘ

ÝĞćîüî

3
3

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 2.2)
êĂï 2
ĒĀŠÜ ĔßšÖćøĕéš
êĂï 1
êĂï 2

ĒĀŠÜ

ÙøĆüđøČĂî

-

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 2.2 – 2.3
îĚĞćÿąĂćé Āöć÷ëċÜ îĚĞćòî îĚĞćðøąðć ĒúąîĚĞćïćéćú ìĊęñŠćîđÖèæŤöćêøåćîîĚĞćÿąĂćé×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.)
ĀøČĂÖøöĂîćöĆ÷ìĊęÿćíćøèÿč×êĞćïú êøüÝÿĂïĒúšüüŠćĔßšéČęöĕéš ëšćđðŨîîĚĞćÝćÖĒĀúŠÜíøøößćêĉêšĂÜñŠćîÖćøêšöĀøČĂĒÖüŠÜÿćøÿšö
ĒúšüđêĉöÙúĂøĊîÝċÜÝąÝĆéüŠćđðŨîîĚĞćÿąĂćé ĀøČĂîĚĞćìĊęñŠćîđÙøČęĂÜÖøĂÜîĚĞćìĊęĕéšöćêøåćî ĀøČĂîĚĞćïøøÝč×üé ìĊöę ĊđÙøČęĂÜĀöć÷ Ă÷.
đÖèæŤüĆéÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜîĚĞćéČęöĒúąïøĉēõÙêúĂéðŘ Āöć÷ëċÜ ðøĉöćèîĚĞć 5 úĉêøêŠĂÙîêŠĂüĆî (ĔßšéČęö 2 úĉêø ĒúąĂČęîė ĂĊÖ
ÝĞćîüî 3 úĉêø ĕéšĒÖŠ ĔßšðøąÖĂïĂćĀćø úšćÜĀîšć ïšüîðćÖĒúąĒðøÜôŦî đðŨîêšî)
îĚĞćĔßš Āöć÷ëċÜ îĚĞćìĊęĔßšĔîÙøĆüđøČĂî ÿĞćĀøĆïàĆÖúšćÜĒúąĂćï
đÖèæŤüĆéÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜîĚĞćĔßšêúĂéðŘ Āöć÷ëċÜ ðøĉöćèîĚĞćìĊęĔßš 45 úĉêøêŠĂÙîêŠĂüĆî (ĀøČĂðøąöćè 2 ðŘūïêŠĂÙîêŠĂüĆî)

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

2.2 îĚĞćéČęö
2.2.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęöĊîĚĞćÿąĂćéÿĞćĀøĆïéČęö
ĒúąïøĉēõÙđóĊ÷ÜóĂêúĂéðŘ
2.2.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ×ćéĒÙúîîĚĞćÿąĂćéÿĞćĀøĆïéČęöĒúą
ïøĉēõÙ ĀøČĂĕöŠ
2.2.3 ĔîÖøèĊìĊę×ćéĒÙúîîĚĞćÿąĂćéÿĞćĀøĆïéČęöĒúąïøĉēõÙ
ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔßšîĚĞćÝćÖĒĀúŠÜĔé

2.3 îĚćĞ Ĕßš
ĀöĎŠ ïš ćî/ßčö ßîîĊĚ öĊ Ù øĆ ü đøČ Ă îìĊęöĊ îĚĞ ćĔßš đóĊ ÷ ÜóĂêúĂéðŘ
ÝćÖĒĀúŠÜîĚĞć×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

- ×ćéĒÙúî
- ĕöŠ×ćéĒÙúî

êĂï 1
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 2.3)

-

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3
êĂï 4

ïŠĂîĚĞćêČĚî
ïŠĂîĚĞćïćéćú
ĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî
ĂČęîė øąïč............................

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

-

êĂï 1
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 3)
êĂï 3 (×šćöĕð×šĂ 3)
êĂï 4 (×šćöĕð×šĂ 3)
êĂï 5 (×šćöĕð×šĂ 3)

2.4 îĚĞćđóČĂę ÖćøđÖþêø
2.4.1 îĚĞćÝćÖĒĀúŠÜîĚĞćĔîĀöĎŠïšćîĒúąßčößîîĊĚ ĔßšÿĞćĀøĆï
ÖćøđóćąðúĎÖ đóĊ÷ÜóĂĀøČĂĕöŠ

ĕöŠđóĊ÷ÜóĂ
đóĊ÷ÜóĂđÞóćąùéĎòî
đóĊ÷ÜóĂêúĂéðŘ
ĕöŠöĊĒĀúŠÜîĚĞćÿĞćĀøĆïđóćąðúĎÖ
ĕöŠĕéšĔßšĒĀúŠÜîĚĞćÿĞćĀøĆïÖćø
đóćąðúĎÖ

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

2.4.2 ÖøèĊìĊę ĕöŠđóĊ÷ÜóĂ öĊÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊîĚĞć
đóČęĂÖćøđóćąðúĎÖĕöŠđóĊ÷ÜóĂ

4
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ÙøĆüđøČĂî
ĕøŠ

3. ïøĉÖćøÿćíćøèąĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚöĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

3.1 ÖĉÝÖøøöíîćÙćø×šćü (ĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ÷čšÜÞćÜÖĘĕéš)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

3.2 ýćúćðøąßćÙö/ýćúćÖúćÜïšćî

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

3.3 øšćîÙšćìĊęðøąßćßîøŠüöÖĆîúÜìčî (đßŠî ýĎî÷Ťÿćíĉê Öćøêúćé ÿĀÖøèŤ øšćîÙšć đðŨîêšî)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

3.4 ÿëćîìĊęóĆÖñŠĂî/ÿüîÿćíćøèą×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî ĀøČĂ ĀöĎŠïšćî/ßčößî Ă÷ĎŠĔîøĆýöĊĕöŠđÖĉî
3 Öĉēúđöêø ÝćÖÿëćîìĊęóĆÖñŠĂî/ÿüîÿćíćøèą

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

3.5 ÿîćöđéĘÖđúŠîìĊęöĊđÙøČęĂÜđúŠîêĆĚÜĒêŠ 3 ßîĉé×ċĚîĕð đßŠî ßĉÜßšć ÖøąéćîúČęî öšćĀöčî đðŨîêšî
ĒúąĂ÷ĎŠĔîÿõćóìĊęĔßšÖćøĕéš (îĆïìĊęĂ÷ĎŠĔîēøÜđøĊ÷îéšü÷)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

4. ĕôôŜć
-

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 4.1.1 Ēúą 4.2
øą÷ąìćÜìĊęöđĊ ýþ×ĂÜÖĉēúđöêø ĔĀšðŦéìĉĚÜ ĒêŠëšćøą÷ąìćÜĕöŠëċÜ 1 Öĉēúđöêø ĔĀšêĂï 1 Öĉēúđöêø
óúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť /ēàúćøŤēăö Āöć÷ëċÜ óúĆÜÜćîìĊęĕéšÝćÖÖćøĒñŠøĆÜÿĊ×ĂÜéüÜĂćìĉê÷Ť
óúĆÜÜćîßĊüöüú Āöć÷ëċÜ óúĆÜÜćîìĊęĕéšÝćÖóČßĒúąÿĆêüŤßîĉéêŠćÜė đßŠî đýþĕöš ×÷ą üĆÿéčđĀúČĂĔßšìćÜÖćøđÖþêø
ēé÷ÖøąïüîÖćøĒðøøĎðßĊüöüúĕðđðŨîóúĆÜÜćîøĎðĒïïêŠćÜė
ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊĕôôŜćĔßš Ĕî×šĂ 4.1.2.1 đöČęĂøüöÖĆï ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęĕöŠöĊĕôôŜćĔßš Ĕî×šĂ 4.1.2.2 ÝąêšĂÜđìŠćÖĆïÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîìĆĚÜĀöé×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî Ĕî×šĂ 1.1 Āîšć 1
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

4.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊĕôôŜćĔßš ĀøČĂĕöŠ
(ÖøèĊìĊęĂîčöĆêĉĒúšüĒêŠ÷ĆÜĕöŠĕéšêĉéêĆĚÜĔĀšëČĂüŠćöĊ)

- ĕöŠöĊ
- öĊ

4.1.1 ÖøèĊìĊę ĕöŠöĊĕôôŜć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚĂ÷ĎŠĀŠćÜÝćÖĀöĎïŠ šćî/ßčößî
ìĊęöĊĕôôŜćĔßšĔÖúšìĊęÿčé
4.1.2 ÖøèĊìĊę öĊĕôôŜć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚöĊĕôôŜćĔßšÙøïìčÖÙøĆüđøČĂî
ĀøČĂĕöŠ

êĂï 1
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 4.1.2)

đðŨîøą÷ąìćÜ

- ĕöŠÙøïìčÖÙøĆüđøČĂî
- ÙøïìčÖÙøĆüđøČĂî

Öö. (×šćöĕð×šĂ 4.2)

êĂï 1
êĂï 2

4.1.2.1 ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊĕôôŜćĔßšìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

1) ĔßšĕôôŜć×ĂÜøĆå

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

2) ĔßšĕôôŜćìĊęĕöŠĔßŠ×ĂÜøĆå (đßŠî óúĆÜÜćîßĊüöüú
óúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť/ēàúŠćøŤēăö ĄúĄ)
4.1.2.2 ÙøĆüđøČĂîìĊęĕöŠöĊĕôôŜćĔßšìĆĚÜĀöé

5
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ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

4.2 ÖøèĊ ìĊę ĕöŠ öĊ ĕ ôôŜ ć ×ĂÜøĆ å Ĕßš ĀöĎŠ ïš ć î/ßč ö ßîîĊĚ Ĕ ßš ĕ ôôŜ ć ÝćÖ
óúĆÜÜćîìéĒìî ĀøČĂĕöŠ

- ĕöŠĔßš
- Ĕßš

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 5)
êĂï 2

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

- ĔßšĕôôŜćóúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť/ēàúŠćøŤēăö
- ĔßšĕôôŜćóúĆÜÜćîßĊüöüú
- ĔßšóúĆÜÜćîĂČęîė đßŠî úö îĚĞć

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî

5. ÖćøÙöîćÙö
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 5.1- 5.3
- ëîîđÿšîìćÜĀúĆÖ×ĂÜĀöĎŠïšćî Āöć÷ëċÜ ëîîÿć÷ìĊęĂ÷ĎŠđÞóćąõć÷Ĕîđ×êóČĚîìĊę×ĂÜĀöĎŠïšćî ìĊęðøąßćßîÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜĀöĎŠïšćîĔßšđðŨî
đÿšîìćÜÙöîćÙöđðŨîðøąÝĞćöćÖìĊęÿčé (đÿšîìćÜĀúĆÖđÿšîđéĊ÷üđìŠćîĆĚî)
- ĔßšÖćøĕéšéĊ Āöć÷ëċÜ ĕöŠđðŨîĀúčöđðŨîïŠĂ ÿĆâÝøĕðöćĕéšĂ÷ŠćÜÿąéüÖ
- ĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĔÖúšìĊęÿčé Āöć÷ëċÜ ĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ÿŠüîöćÖĕð àČĚĂ-×ć÷×ĂÜÖĉî×ĂÜĔßš ĒúąêĉéêŠĂ
øćßÖćø àċęÜøüöìĆĚÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîđ×êÖćøðÖÙøĂÜéšü÷
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

5.1 ëîîđÿšîìćÜĀúĆÖĒúąÿąóćîĔîđ×êĀöĎŠïšćî/ßčößî
5.1.1 ëîîđÿšîìćÜĀúĆÖĔîđ×êĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ Ē÷ÖđðŨîëîîßîĉé
1) úćé÷ćÜĀøČĂÙĂîÖøĊê
2) úĎÖøĆÜĀøČĂĀĉîÙúčÖ
3) ìćÜéĉî
5.1.2 ÿąóćîĔîđ×êĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ Ē÷ÖđðŨîÿąóćîßîĉé
1) ÿąóćîÙĂîÖøĊêđÿøĉöđĀúĘÖ (Ùÿú.)
2) ÿąóćîĕöš
3) ÿąóćîđĀúĘÖ

÷ćü
ÖüšćÜ

Ö.ö
ö.

ö.
àö.

÷ćü

Ö.ö

ö.

ÖüšćÜ
÷ćü

ö.
Ö.ö

àö.
ö.

ÖüšćÜ

ö.

àö.

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
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ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ

ÙĞćëćöǰ
ǰëîîđÿšîìćÜĀúĆÖĔîĀöĎŠïšćîßčößîĔßšÖćøĕéšéĊǰĀøČĂĕöŠǰ
ǰ
ǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ






ǰ
ĕöŠéêĊ úĂéìĆĚÜðŘǰ
óĂĔßšĕéšđÞóćąĔîùéĎĒúšÜǰ
éĊđÞóćąĔîùéĎĒúšÜǰ
óĂĔßšĕéšêúĂéìĆĚÜðŘǰ
ĔßšÖćøĕéšéêĊ úĂéìĆĚÜðŘǰ

ǰ ĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊëîîêúĂéđÿšîìćÜĕð÷ĆÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĔÖúšìĊęÿčéǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ìĊęÙîĔîĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚÿŠüîöćÖĕðàČĚĂ×ć÷×ĂÜÖĉî×ĂÜĔßšǰĀøČĂĕöŠǰ
 ĕöŠöǰĊ
 öĊǰ
ǰÖøèĊìĊęǰĕöŠöëĊ îîǰÙîĔîĀöĎïŠ šćîßčößîîĊĚǰÿŠüîöćÖĔßšüĉíĊÖćøĔéǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰ
ĕð÷ĆÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîéĆÜÖúŠćüǰ
ǰ
 ǰøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰǰ
Ĕßšđüúćîćîǰ
 ǰøëÝĆÖø÷ćîǰ
Ĕßšđüúćîćîǰ
 ǰìćÜđéĉîđìšćǰ
Ĕßšđüúćîćîǰ
 ǰđøČĂǰ
Ĕßšđüúćîćîǰ
 ǰøëĕôǰ
Ĕßšđüúćîćîǰ
 ǰĂČęîėǰøąïčǰ
Ĕßšđüúćîćîǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰ
êĂïǰǰ
êĂïǰǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰ ×šćöĕð×šĂǰ ǰ
ǰîćìĊǰ
ǰîćìĊǰ
ǰîćìĊǰ
ǰîćìĊǰ
ǰîćìĊǰ
ǰîćìĊǰ

ǰ
ǰ

ǰÖøèĊìĊęǰöĊëîîǰëîîöĊøą÷ąìćÜ÷ćüđìŠćĕĀøŠǰ
Ē÷ÖđðŨîßîĉéëîîǰĕéšéĆÜîĊĚǰ
 úćé÷ćÜĀøČĂÙĂîÖøĊêǰ
 úĎÖøĆÜĀøČĂĀĉîÙúčÖǰ
 ìćÜéĉîǰ

÷ćüǰ
÷ćüǰ
÷ćüǰ

ǰǰǰĔßšđüúćđéĉîìćÜĕð÷ĆÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîéĆÜÖúŠćüǰđóĊ÷ÜđìĊę÷üđéĊ÷üǰǰ
ĕöŠîĆïđìĊę÷üÖúĆï ǰéšü÷óćĀîąìĊęî÷ĉ öÖĆîǰ

ǰÖöǰ
ǰÖöǰ
ǰÖöǰ

ǰöǰ
ǰöǰ
ǰöǰ

ǰîćìĊǰ

ǰöĊøëøĆïÝšćÜǰđßŠîǰøë÷îêŤǰøëÿĂÜĒëüǰøëđöúŤǰøëöĂđêĂøŤĕàéŤøĆïÝšćÜǰđðŨîêšîǰ
ǰ
ǰ
üĉęÜÝćÖĀöĎŠïšćîßčößîǰëċÜĂĞćđõĂĀøČĂßčößîìĊęĔÖúšìĊęÿčéǰĀøČĂĕöŠǰ
 ĕöŠöǰĊ
êĂïǰǰ ×šćöĕð×šĂǰ ǰ
 öĊǰ
êĂïǰǰǰ
ǰǰĔîùéĎòîǰöĊøëøĆïÝšćÜüĉęÜïøĉÖćøĔĀšúĆÖþèąĔéǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
 ĕöŠöĊïøĉÖćøĔîùéĎòîǰ
êĂïǰǰǰ
 öĊïøĉÖćøĒêŠĕöŠÿöęćĞ đÿöĂǰ
êĂïǰǰǰ
ǰ
 öĊïøĉÖćøĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂǰ
êĂïǰǰ

ǰ
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ǰ

ÙĞćëćöǰ
ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊóćĀîąĂąĕøïšćÜǰêŠĂĕðîĊǰĚ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ǰ

ǰøëðŗÙĂĆó ǰøëđÖţÜÿŠüîïčÙÙúǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰ öĂđêĂøŤĕàêŤ ǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëÝĆÖø÷ćîǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëĂĊĒêţîøëéĆéĒðúÜĂČęîėìĊĔę ßšĔîÖćøđÖþêøǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëĕëîćđéĉîêćöìĊęĔßšĔîÖćøđÖþêøǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëĕëîć×îćéĔĀâŠìĊęĔßšĔîÖćøđÖþêøǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëïøøìčÖǰ ǰúšĂ ǰǰúšĂ ǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰøëøĆïÝšćÜǰ ÿĂÜĒëü ǰÿćöúšĂđÙøČęĂÜ ǰÿćöúšĂëĊï ǰøëēé÷ÿćø ǰǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøëßîĉéîĊǰĚ
 ǰÝĞćîüîøëǰ

ǰ

ǰđøČĂǰ đøČĂ÷îêŤ ǰđøČĂóć÷ǰĄúĄ ǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊđøČĂßîĉéîĊĚǰ
 ǰÝĞćîüîđøČĂǰ

ǰ

ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰÙĆîǰ
ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰúĞćǰ

ǰ
ǰ
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ǰÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćøǰ
ǰ
ǰ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰǰǰ
ǰǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîǰ×šĂǰǰ ǰǰ ǰǰ ǰǰ ǰǰøüöÖĆîǰĂćÝöćÖÖüŠćĀøČĂđìŠćÖĆïÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĆĚÜĀöé×ĂÜĀöĎŠïšćîǰ
ìĆÜĚ îĊĚđóøćąïćÜÙøĆüđøČĂîĂćÝöĊĀúć÷Ă÷ŠćÜǰ
ǰǰĔĀšîĆïđÞóćąđÙøČęĂÜöČĂÿČęĂÿćøìĊęĔßšÖćøĕéšđìŠćîĆĚîǰ
ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊĂðč ÖøèŤđóČĂę ÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćøǰêŠĂĕðîĊĚǰĀøČĂĕöŠǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰ ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰ ǰ

ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęöĊēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊęǰ ēìøýĆóìŤöČĂëČĂ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęöĊĂĉîđêĂøŤđîĘêǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęöĊēìøýĆóìŤðøąÝĞćïšćîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęöĊēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊęĀøČĂĂĉîđêĂøŤđîĘêĀøČĂēìøýĆóìŤðøąÝĞćïšćîǰ
Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰĔĀšîĆïđðŨîǰǰÙøĆüđøČĂîǰ ĕöŠîĆïàĚĞć ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰđÙđïĉúĚ ìĊüĊǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÝćîéćüđìĊ÷öǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÝĞćîüîüĉì÷čÿČęĂÿćøÿöĆÙøđúŠîǰ

ǰđÙøČęĂÜ

ǰēìøýĆóìŤÿćíćøèąǰ

ǰđÙøČęĂÜ

ǰĔîêĞćïúîĊĚǰöĊĂðč ÖøèŤđóČęĂÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćøêŠĂĕðîĊĚǰĀøČĂĕöŠǰ ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰ ǰ
ǰĀĂÖøąÝć÷×ŠćüĀøČĂđÿĊ÷Üêćöÿć÷ǰǰ

ǰĒĀŠÜǰ

ǰÿëćîìĊęïøĉÖćøĕðøþèĊ÷Ťǰǰ
ēé÷ĕéšøïĆ ÖćøĂîčâćêÝćÖïøĉþĆìǰĕðøþèĊ÷ĕŤ ì÷ǰÝĞćÖĆéǰĒúąöĊÿëćîìĊęĔĀšïøĉÖćø ǰ

ǰĒĀŠÜǰ

ǰüĉì÷čßčößîǰ

ǰÿëćîĊǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
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ǰ

ǰøšćîÙšćǰ
ǰ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰĒúąǰǰ
øšćîÙšćǰĔĀšîĆïđÞóćąøšćîÙšćìĊęöĊĂćÙćøÿëćîìĊęëćüøǰĕöŠîĆïĀćïđøŠĒñÜúĂ÷ǰĔîÖøèĊìĊęøšćîÙšćìĊę×ć÷×ĂÜĀúć÷Ă÷ŠćÜĔîøšćîđéĊ÷üÖĆîǰǰǰǰ
ĔĀšîĆïđðŨîǰ ǰ øšćîǰēé÷ĕöŠîĆïàĚĞćǰ đßŠîǰ đðŨîøšćîìĊęàŠĂöøë÷îêŤǰ ĒúąđßČęĂöēúĀąéšü÷ǰ ĒêŠöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøàŠĂöøë÷îêŤđðŨîĀúĆÖÖĘĔĀš
îĆïđðŨîøšćîàŠĂöøë÷îêŤǰđðŨîêšî ǰ
ǰ
ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊøšćîÙšćêŠćÜǰėǰ ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰǰǰ
Ē÷ÖĕéšéĆÜîĊĚǰ ×šĂǰǰëċÜǰǰøüöÖĆîÝąđìŠćÖĆïǰ×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜǰ

ǰøšćîÙšć×ć÷×ĂÜßĞćǰĀøČĂ×ć÷×ĂÜđïĘéđêúĘéĒúąĀøČĂñúĉêõĆèæŤ×ĂÜĀöĎŠïšćîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîÿąéüÖàČĚĂǰǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćî×ć÷×ĂÜðŦÝÝĆ÷Öćøñúĉêǰ ìćÜÖćøđÖþêøǰðøąöÜǰðśćĕöšǰđßŠîǰđöúĘéóĆîíčŤóßČ ǰðčŞ÷ǰǰǰǰǰǰ
ÿćøđÙöĊìćÜÖćøđÖþêøǰđÙøČęĂÜÝĆÖøÖúÖćøđÖþêøǰĄúĄ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîÝĞćĀîŠć÷ĀøČĂàŠĂöøë÷îêŤǰøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰøëÝĆÖø÷ćîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîÝĞćĀîŠć÷ĀøČĂàŠĂöđÙøČęĂÜĔßšĕôôŜćǰüĉì÷čǰēìøìĆýîŤǰÙĂöóĉüđêĂøŤǰĄúĄǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîđßČęĂöÖúċÜēúĀąǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîÝĞćĀîŠć÷üĆÿéčÖŠĂÿøšćÜǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîàŠĂöđÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤìćÜÖćøđÖþêøǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰøšćîÝĞćĀîŠć÷ÖŢćàĀčÜêšöǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰĂČęîėǰ øąïč ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰǰøšćîÙšćìĊęðøąßćßîúÜìčîøüöÖĆîĔîßčößîǰ đßŠîǰýĎî÷ŤÿćíĉêÖćøêúćé ǰøšćîÙšćĀöĎŠïšćîßčößîǰđðŨîêšî ǰ ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰǰöĊÿëćîïøĉÖćøîĚĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜǰ ðŦŪöîĚĞćöĆî ǰðŦŪöĀúĂé ǰðŦŪöĀ÷ĂéđĀøĊ÷â ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰǰĀöĎŠïćš îßčößîîĊĚöÝĊ ĞćîüîēøÜÿĊìĆĚÜĀöéǰ ëšćĕöŠöĔĊ ĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜǰǰ

ÝĞćîüîǰ
ÝĞćîüîǰ
ÝĞćîüîǰ

ǰđÙøČęĂÜ
ǰđÙøČęĂÜ
ǰđÙøČęĂÜ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

 ǰ×îćéđúĘÖĕöŠđÖĉîǰǰĒøÜöšćǰ
 ǰ×îćéÖúćÜǰǰĒøÜöšćǰ
 ǰ×îćéĔĀâŠǰöćÖÖüŠćǰǰĒøÜöšćǰ
ǰǰøšćîÙšćìĊęÝĞćĀîŠć÷ÿčøćĔĀšÖĆïđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠćǰǰðŘǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
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ǰ

8. đßČĚĂđóúĉÜĔîÖćøĀčÜêšö
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

8.1 ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖ ĔßšđßČĚĂđóúĉÜĔîÖćøĀčÜêšö

8.2 ÖøèĊìĊęĔßš ëŠćî, ôŚî, ĒÖúï ÙîÿŠüîöćÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
àČĚĂĀøČĂìĞćĔßšđĂÜ
8.3 ÖøèĊ ìĊę Ĕßš ÖŢ ćàßĊ üõćó ÙîÿŠüîöćÖĔîĀöĎŠ ïš ćî/ßč ößî
ìĞćĔßšĔîøąéĆïĔé

- ÖŢćàïøøÝčëÜĆ ĀøČĂĕôôŜć
- ÖŢćàßĊüõćó
- ëŠćî,ôŚî,ĒÖúï

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 9)
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 8.3)
êĂï 3

- àČĚĂ
- ìĞćĔßšđĂÜ

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 9)
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 9)

- øąéĆïÙøĆüđøČĂî
- øąéĆïĀöĎŠïšćî/ßčößî

êĂï 1
êĂï 2

11
11

ÿŠüîìĊęǰǰÿõćóóČĚîåćîìćÜđýøþåÖĉÝǰ
ǰ

ǰÖćøöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîǰǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰÖćøöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîǰ

ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîđðŨî×ĂÜêîđĂÜǰĒúąĕöŠêšĂÜđßŠćǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîđðŨî×ĂÜêîđĂÜǰĒêŠêšĂÜđßŠćđóĉęöïćÜÿŠüîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîĕöŠöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîđðŨî×ĂÜêîđĂÜǰêšĂÜđßŠćìĊęéĉîìĆĚÜĀöéǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęêšĂÜđßŠćìĊęéĉîìĞćÖĉîǰÿŠüîöćÖđßŠćìĊęéĉîÝćÖĔÙøǰ

ǰ
 óŠĂĒöŠǰóĊęîšĂÜǰâćêĉǰ
 ÙîĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ
 ÙîîĂÖĀöĎïŠ šćîßčößîǰ

ǰ
ǰÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜÖćøđÖþêøǰ

ǰ

êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰ

ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÖĂïĂćßĊóÖćøđÖþêøǰ
ǰ đóćąðúĎÖĀøČĂđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰĀøČĂìĆĚÜđóćąðúĎÖĒúąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÖĂïĂćßĊóđóćąðúĎÖǰǰ
ǰ đÞóćąÖćøđóćąðúĎÖǰđßŠîǰìĞćîćǰìĞćĕøŠǰìĞćÿüîǰĒúąĂČęîė ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÖĂïĂćßĊóÖćøđÖþêøĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćǰǰǰǰ
đóČęĂïøĉēõÙĒúąöĊïćÜÿŠüîđĀúČĂ×ć÷ǰđßŠîǰÖćøðúĎÖñĆÖǰðúĎÖóČßǰðúĎÖĕöšñúǰ
đúĊĚ÷ÜđðŨéǰĕÖŠǰðúćǰĒúąĂČęîėǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÖĂïĂćßĊóÖćøđÖþêøñÿöñÿćîĀøČĂÖćøđÖþêøǰǰǰǰǰǰǰ
êćöĒîüìćÜóøąøćßéĞćøĉ×ĂÜóøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ ìùþãĊĔĀöŠ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęìćĞ ÖćøđÖþêøðúĂéÿćøóĉþĀøČĂđÖþêøĂĉîìøĊ÷Ťǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÖĂïĂćßĊóÖćøđÖþêøìĊęĔßšÿćøđÙöĊĂ÷ŠćÜðúĂéõĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÝĞćîüîǰ
ĔßšÿćøđÙöĊëĎÖêšĂÜêćöÙĞćĒîąîĞćĔîÞúćÖǰĀøČĂđÝšćĀîšćìĊęđÖþêø ǰ
ǰ
ǰēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîĔîĀöĎŠïćš îßčößîǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚĀøČĂĕöŠǰ ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰ ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰǰÿëćîìĊęđÖĘïñúñúĉêìćÜÖćøđÖþêøÿŠüîøüöǰ ĀćÖÖĞćúĆÜÖŠĂÿøšćÜĀøČĂÝĆéêĆĚÜĔĀšëČĂüŠćöĊ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰǰíîćÙćøēÙÖøąïČĂǰ ĀćÖÖĞćúĆÜÖŠĂÿøšćÜĀøČĂÝĆéêĆĚÜĔĀšëČĂüŠćöĊ ǰǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰǰÙúĆÜ÷ćÿĆêüŤǰĀøČĂÿĆêüĒóì÷ŤĂćÿćĀøČĂĂćÿćóĆçîćðýčÿêĆ üŤǰǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰǰúćîêćÖñúĉêñúìćÜÖćøđÖþêøǰǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĒĀŠÜ

ǰ
ǰ

12

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

10.5 ýĎ î÷Ť ø üöìĞć ÷ćÜĒñŠ îĀøČĂ ýĎî ÷Ť óĆç îćßćüÿüî÷ćÜóćøć (ýĎ î ÷ŤóĆ çîćĂćßĊó đÖĊę ÷üÖĆ ï ÝĞćîüî
ÖćøìĞćÿüî÷ćÜóćøćÙøïüÜÝø àċęÜýĎî÷Ťóç
Ć îćßćüÿüî÷ćÜóćøćîĊĚ đÖĉéÝćÖßćüÿüî÷ćÜóćøć
ÖúčŠöêŠćÜ ė øüöêĆüÖĆî đßŠî ÖúčŠöðøĆïðøčÜÙčèõćó÷ćÜĒñŠî ÖúčŠö×ć÷÷ćÜ ĄúĄ)

ĒĀŠÜ

10.6 ýĎî÷ŤòřÖĂćßĊó (öĊÿëćîìĊęĒúąöĊđÙøČęĂÜöČĂìĊęðøąßćßîÿćöćøëđ×šćöćòřÖĂćßĊóĕéš)

ĒĀŠÜ

ÝĞćîüî

11. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîĔîêĞćïú õć÷ĔîêĞćïú ìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚêĆĚÜĂ÷ĎŠ öĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 11.2 Ēúą 11.3
- êúćéÖúćÜÿĉîÙšćđÖþêø Āöć÷ëċÜ ĒĀúŠÜøüïøüöĒúąàČĚĂ×ć÷ÿĉîÙšćđÖþêøđðŨ îðøąÝĞćêúĂéðŘìĊęöĊñĎšàČĚĂ×ć÷ÝĞćîüîöćÖđ×šćöć
ìĞćÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖćøàČĚĂ×ć÷ÿĉîÙšćÖĆîēé÷êøÜĔîøĎðÖćø×ć÷ÿŠÜéšü÷üĉíĊÖćøêÖúÜøćÙćĂ÷ŠćÜđðŗéđñ÷ĀøČĂðøąöĎúøćÙć đßŠî êúćéÖúćÜ
×šćü íÖÿ. đðŨîêšî
- êúćéîĆéÿĉîÙšćđÖþêø Āöć÷ëċÜ ÝčéøüöÖćøàČĚĂ×ć÷ĀøČĂÝčéîĆéóï×ĂÜñĎšàČĚĂ×ć÷ìĊęÝąöćàČĚ ĂÿĉîÙšćēé÷êøÜ ĂćÝöĊÖćøàČĚĂ×ć÷ÖĆî
ìčÖüĆî ĔîßŠüÜìĊęöĊÿĉîÙšćĂĂÖÿĎŠêúćéöćÖ ĀøČĂÖĞćĀîéđĂćüĆîĀîċęÜüĆîĔé ĀøČĂßŠüÜĀîċęÜßŠüÜĔé ìĞćÖćøàČĚĂ×ć÷ÖĆîêćöĒêŠÝąîĆéĀöć÷
ÿëćîìĊęêćöĒêŠÙüćöđĀöćąÿö ÙüøĂ÷ĎŠĔîĒĀúŠÜñúĉêîĆĚîė ÿŠüîĔĀâŠöĆÖÝĆéđðŨîêúćéîĆé ìĊęöĊÖćøàČĚĂ×ć÷ÿĉîÙšćßîĉéĔéßîĉ éĀîċęÜ đßŠî
êúćéîĆé×šćüđðúČĂÖ êúćéîĆé×šćüēóé êúćéîĆéëĆęüđĀúČĂÜ êúćéîĆéēÙ-ÖøąïČĂ đðŨîêšî
êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

ÙĞćëćö
11.1 ĒĀúŠÜøüïøüöñúñúĉêìćÜÖćøđÖþêø

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.2 êúćéÖúćÜÿĉîÙšćđÖþêø

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.3 êúćéîĆéÿĉîÙšćđÖþêø

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.4 øšćîÙšćÿĀÖøèŤ

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.5 øšćîÙšćÖúčŠöđÖþêøÖø

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.6 øšćîøĆïàČĚĂóČßĕøŠ

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.7 øšćîÝĞćĀîŠć÷ñúĉêõĆèæŤđÖþêø×ĂÜÖúčŠöĂćßĊóĔîßčößî

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

11.8 ĂČęîė (øąïč.....................................................................)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

13
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12. ÖćøìĞćîć (ĕöŠøüöÖĉÝÖćøđÖþêøĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂ 9.2.3)
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 12 - 23
- ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšđÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąÖĊęïćìêŠĂðŘ đðŨîøć÷ĕéšìĊęĕöŠĀĆÖÙŠćĔßšÝŠć÷ÝąĕéšìøćïöĎúÙŠć×ĂÜñúñúĉêìĆĚÜĀöé×ĂÜÙøĆüđøČĂî

1 đÖüĊ÷î (×šćü)
1 Āćï (đúĘÖ)
1 Āćï (ĔĀâŠ)
1 ĀöČęî (×šćü)
1 úĉêø (×šćüÿćø)

= 1,000 ÖÖ.
= 60 ÖÖ.
= 100 ÖÖ.
= 12 ÖÖ.
= 3/4 ÖÖ.

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 12
ÖćøĒðúÜöćêøćßĆęÜ êüÜ üĆé
1 ëĆÜ (×šćüđðúČĂÖ)
1 ëĆÜ (×šćüÿćø)
1 ëĆÜ (ëĆüę êŠćÜė)
1 êĆî

ÙĞćëćö

= 10 ÖÖ.
= 15 ÖÖ.
= 15 ÖÖ.
= 1,000 ÖÖ.
êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

12.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęìĞćîćìĆĚÜĀöé
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 13)
12.2 ÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćîćöĊìĆĚÜĀöé
(ĕöŠîïĆ ÖćøðúĎÖ×šćüĕøŠđóøćąëČĂđðŨîÖćøðúĎÖóČßĕøŠĂć÷č÷ćü)

ÝĞćîüî

ĕøŠ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

.

12.3 ÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćîć ĔßšìĊęîćĒ÷Öêćö×îćéóČĚîìĊę éĆÜîĊĚ
(øüöìĊęîć×ĂÜêîđĂÜ Ēúą/ĀøČĂñĎšđßŠćĂČęî ìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúą
îĂÖđ×êĀöĎŠïšćî/ßčößî)
1) ĕöŠđÖĉî 5 ĕøŠ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

2) öćÖÖüŠć 5-10 ĕøŠ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

3) öćÖÖüŠć 10-20 ĕøŠ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

4) öćÖÖüŠć 20-50 ĕøŠ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

5) öćÖÖüŠć 50 ĕøŠ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

12.4 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćîć ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

ïćìêŠĂðŘ

12.5 ÙøĆüđøČĂîìĞćîćðŘúą
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

1) ĀîċęÜÙøĆÜĚ
2) ÿĂÜÙøĆĚÜ
3) öćÖÖüŠćÿĂÜÙøĆÜĚ

14
14

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî

ÙĞćëćö
12.6 ÙøĆüđøČĂîìĞćîćĒ÷Öêćöðøąđõì éĆÜîĊĚ
1) îćéĞć
2) îćĀüŠćî
3) îćĀüŠćîîĚĞćêö
4) îćē÷î
5) îć×ĆĚîïĆîĕé
6) ìĞćöćÖÖüŠć 1 øĎðĒïï/üĉíĊÖćø

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

12.7 ĔîðŘìñĊę Šćîöć ÙøĆüđøČĂîĕéšñúñúĉê×šćüđðúČĂÖēé÷đÞúĊę÷
1) ĔîßŠüÜøą÷ąđüúćìĊęÙîÿŠüîöćÖ×ć÷×šćüđðúČĂÖ
Ýą×ć÷ĕéšēé÷đÞúĊę÷

ĕøŠúą
øćÙćÖĉēúÖøĆöúą

2) ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖ×ć÷×šćüĔîúĆÖþèąĔé

-

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÖĉēúÖøĆö
ïćì

ÿêćÜÙŤ

êúćéÖúćÜ×šćü
×ć÷ĔĀšÖúčŠöÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøĀøČĂÖúčŠö
đÖþêøÖø
×ć÷ĔĀšüĉÿćĀÖĉÝßčößî
×ć÷ĔĀšēøÜÿĊĔîêĞćïú
×ć÷ĔĀšēøÜÿĊĔîĂĞćđõĂ
×ć÷ĔĀšēøÜÿĊĔîÝĆÜĀüĆé
×ć÷úŠüÜĀîšćĀøČĂêÖđ×Ċ÷ü
öĊóŠĂÙšćöćøĆïàČĚĂ
îĞćĕð×ć÷đĂÜîĂÖÝĆÜĀüĆé

12.8 ÙøĆüđøČĂîìĊęÙĆéóĆîíčŤ×šćüĕüšĔßšđĂÜ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

12.9 ÙøĆüđøČĂîìĊęĔßšóĆîíčŤ×šćüÿŠÜđÿøĉö

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

12.10 ÙøĆüđøČĂîìĊęĔßšðčŞ÷ĔîÖćøìĞćîć
1) ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøàČĚĂðčŞ÷ ēé÷đÞúĊę÷

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

ÙøĆüđøČĂîúą

ïćìêŠĂĕøŠ

2) ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔßšðčŞ÷ðøąđõìĔé
-

15
15

ðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷Ť
ðčŞ÷đÙöĊ
ðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷ŤĒúąðčŞ÷đÙöĊ

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3
êĂï 4
êĂï 5
êĂï 6
êĂï 7
êĂï 8
êĂï 9

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 12.11
ßĊü õĆèæŤ Āöć÷ëċÜ ßĊüĉîìøĊ÷Ť ĕéšĒÖŠ øć ĒïÙìĊđøĊ÷ ĕüøĆÿ ĕÿšđéČĂîòĂ÷ ĒúąĒöúÜýĆêøĎóČß íøøößćêĉ ĔßšđðŨîÿćøÙüïÙčöēøÙĒúą
ĒöúÜýĆ êøĎóČ ß đóČę ĂúéĀøČ ĂìéĒìîÿćøðŜ ĂÜÖĆî ÖĞćÝĆ éýĆ êøĎóČ ß ēé÷ÝąêšĂ ÜđðŨ î ßĊ üõĆ èæŤìĊę öĊÙ üćöðúĂéõĆ÷êŠ Ăöîčþ ÷Ť ĒúąÿĆê üŤ
øüöìĆĚÜÿõćóĒüéúšĂö Ēúąÿćöćøëñúĉê×÷ć÷ðøĉöćèĕéšöćÖóĂđóĊ÷ÜêŠĂÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤ đßŠî ĒïÙìĊđøĊ÷ïĊìĊÖĞćÝĆéĒöúÜ ĕüøĆÿ
đĂĘîóĊüĊ ĕÿšđéČĂîòĂ÷ÖĞćÝĆéĒöúÜ ĒïÙìĊđøĊ÷ïćàĉúĆÿÙüïÙčö ēøÙóČß ĒöúÜĀćÜĀîĊï ĕø êĆüĀĚĞć öüîóĉÛćê éšüÜđêŠć ĒöúÜüĆîàĊēîđàĊ÷
ĒêîđïĊ÷î ĒöúÜéĞćĀîćö đßČĚĂøćđ×Ċ÷ü đßČĚĂēðøēêàĆü đßČĚĂøć đßČĚĂøćĕêøēÙđéĂøŤöć đðŨîêšî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

12.11 ÙøĆüđøČĂîöĊüĉíĊÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÖĞćÝĆéĒöúÜ üĆßóČß ēøÙóČß
ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóČßĒïïĔé
1) ĔßšÿćøđÙöĊ
2) ĔßšÿćøßĊüõĆèæŤ
3) ĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćî (ĔßšìĆĚÜÿćøđÙöĊĒúąÿćøßĊüõĆèæŤ)

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 13
ÖćøĒðúÜöćêøćßĆęÜ êüÜ üĆé
- ëšćñúñúĉê×ĂÜóČßĕøŠĔéĔî×šĂ 11 îĊĚ ĕöŠĔßšĀîŠü÷üĆéđðŨîÖĉēúÖøĆö ĔĀšðøąđöĉîđðŨîÖĉēúÖøĆö
- ñúñúĉêĔéìĊęĕöŠöĊĔîêćøćÜÖćøĒðúÜöćêøćßĆęÜ êüÜ üĆé îĊĚ ĔĀšðøąöćèÙŠćđðŨîÖĉēúÖøĆö
×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
1 ëĆÜ
= 15 ÖĉēúÖøĆö
×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
13 òŦÖ
= đöúĘé×šćüēóé 1 ÖĉēúÖøĆö (ÿĊĂĂÖÝćÖòŦÖĒúšü)
= ĀĆüöĆîÿé 2.2 ÖĉēúÖøĆö
öĆîđÿšîêćÖĒĀšÜ
1 ÖĉēúÖøĆö
öĆîĂĆéđöĘé
1 ÖĉēúÖøĆö
= ĀĆüöĆîÿé 2.4 ÖĉēúÖøĆö
ĒðŜÜöĆî
1 ÖĉēúÖøĆö
= ĀĆüöĆîÿé 4.5 ÖĉēúÖøĆö

13. ÖćøìĞćĕøŠ (ĕöŠøüöÖĉÝÖćøđÖþêøĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂ 9.2.3)
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 13.1
óČßĕøŠĂć÷čÿĆĚî ÙČĂ óČßĕøŠìĊęöĊĂć÷čîĆïêĆĚÜĒêŠðúĎÖëċÜđÖĘïđÖĊę÷ü îšĂ÷ÖüŠć 4 đéČĂî đßŠî ×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ ëĆęüđ×Ċ÷ü ëĆęüđĀúČĂÜ ëĆęüúĉÿÜ
ëĆęüîĚĞćîćÜĒéÜ ëĆęüöąĒăą ×šćüôśćÜ đðŨîêšî
ìĆĚÜîĊĚĕöŠøüöëċÜ óČßñĆÖ đßŠî óøĉÖ ÖøąđìĊ÷ö ĒêÜÖüć ×šćüēóéĂŠĂî ×šćüēóéòŦÖÿé (×šćüēóé×šćüđĀîĊ÷ü ×šćüēóéÿüĊì) ĒêÜēöĂŠĂî
ĀĂöĒïŠÜ ĀĂöĒéÜ ĀĂöĀĆüĔĀâŠ öĆîđìý öĆîòøĆęÜ đñČĂÖ ĀîŠĂĕöšòøĆęÜ öąđ×ČĂđìý đðŨîêšî

16
16

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

13.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęðúĎÖóČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîìĆĚÜĀöé
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 13.3)

ÝĞćîüî

ĕøŠ

13.2 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîìčÖßîĉéöĊìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

13.2.1 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć óČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîìĊęÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖ
ðúĎÖöćÖđðŨîĂĆîéĆïĀîċęÜ
(øüöìĊęìĞćĕøŠ×ĂÜêîđĂÜĒúąđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔî
ĒúąîĂÖĀöĎŠïšćî/ßčößî)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠßîĉéîĊĚ
2) óČîĚ ìĊęđóćąðúĎÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĆĚÜĀöé
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšēé÷đÞúĊę÷
4) ðŘìĊęñŠćîöćÙøĆüđøČĂîĕéšñúñúĉê ēé÷đÞúĊę÷
5) ÙøĆüđøČĂî×ć÷ñúñúĉêĕéšđÞúĊę÷
6) ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔßšðčŞ÷ðøąđõìĔé

ÙČĂ..........................................................................…………
..........................................................................……………..
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą
ĕøŠúą
ÖĉēúÖøĆöúą

ÙøĆüđøČĂî
ĕøŠ
ïćìêŠĂðŘ
ÖĉēúÖøĆö
ïćì

-

ðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷Ť
ðčŞ÷đÙöĊ
ðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷ŤĒúąðčŞ÷đÙöĊ

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

-

ùéĎĒúšÜ
ùéĎòî
ðúĎÖìĆĚÜùéĎĒúšÜĒúąùéĎòî

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

ÿêćÜÙŤ

7) ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖìĞćÖćøðúĎÖùéĎĔé

8) ÙøĆ üđøČ ĂîöĊüĉ íĊÖćøðŜ ĂÜÖĆ îĒúąÖĞćÝĆ éĒöúÜ
üĆßóČß ēøÙóČß ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóČßĒïïĔé
8.1) ĔßšÿćøđÙöĊ
8.2) ĔßšÿćøßĊüõĆèæŤ
8.3) ĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćî
13.2.2 óČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîìĊęÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖðúĎÖöćÖđðŨî
ĂĆîéĆïìĊÿę ĂÜ
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć “ĕöŠöĊ” Ēúšü ×šćöĕð ×šĂ 13.3)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠßîĉéîĊĚ
2) óČĚîìĊęđóćąðúĎÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĆĚÜĀöé
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ

ÙČĂ........................................................................................
………………………………………………….....................................
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

17
17

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî
ĕøŠ
ïćìêŠĂðŘ

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

13.2.3 óČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîìĊęÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖðúĎÖöćÖđðŨî
ĂĆîéĆïìĊÿę ćö
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć “ĕöŠöĊ” Ēúšü×šćöĕð ×šĂ 13.3)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠßîĉéîĊĚ
2) óČĚîìĊęđóćąðúĎÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĆĚÜĀöé
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷

ÙČĂ........................................................................................
………………………………………………….....................................
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî
ĕøŠ
ïćìêŠĂðŘ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 13.3
óČßĕøŠĂć÷č÷ćü ÙČĂ óČßĕøŠìĊęöĊĂć÷čîĆïêĆĚÜĒêŠðúĎÖÝîëċÜđÖĘïđÖĊę÷üöćÖÖüŠć 4 đéČĂî đßŠî ×šćüĕøŠ ĂšĂ÷ öĆîÿĞćðąĀúĆÜ ðĂ òŜć÷ ÿĆððąøé
÷ćÿĎï ðśćîýøîćøć÷èŤ ÖÖ ĒêÜēöđöúĘé óøĉÖĕì÷ đðŨîêšî
êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

ÙĞćëćö
13.3 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęðúĎÖóČßĕøŠĂć÷č÷ćüìĆĚÜĀöé
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 14)

ÝĞćîüî

ĕøŠ

13.4 ÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠĂć÷č÷ćüìčÖßîĉéöĊìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

13.4.1 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć óČßĕøŠĂć÷č÷ćüìĊęÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖ ÙČĂ.........................................................................................
ðúĎÖöćÖđðŨîĂĆîéĆïĀîċęÜ
………………………………………………….....................................
(øüöìĊęìĞćĕøŠ×ĂÜêîđĂÜĒúąđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúą
îĂÖĀöĎŠïšćî/ßčößî)
ÙøĆüđøČĂî
ÝĞćîüî
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠßîĉéîĊĚ
ÝĞćîüî
ĕøŠ
2) óČîĚ ìĊęđóćąðúĎÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĆĚÜĀöé
ïćìêŠĂðŘ
ÙøĆüđøČĂîúą
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšēé÷đÞúĊę÷
ĕøŠúą
ÖĉēúÖøĆö
4) ðŘìĊęñŠćîöćÙøĆüđøČĂîĕéšñúñúĉê ēé÷đÞúĊę÷
ÖĉēúÖøĆöúą
ïćì
ÿêćÜÙŤ
5) ÙøĆüđøČĂî×ć÷ñúñúĉêĕéšđÞúĊę÷
6) ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔßšðčŞ÷ðøąđõìĔé
-

ðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷Ť
ðčŞ÷đÙöĊ
ðčŞ÷ĂĉîìøĊ÷ŤĒúąðčŞ÷đÙöĊ

18
18

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

ÙĞćëćö
7) ÙøĆ üđøČ ĂîöĊüĉ íĊÖćøðŜ ĂÜÖĆ îĒúąÖĞćÝĆ éĒöúÜ
üĆßóČß ēøÙóČß ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóßČ ĒïïĔé
7.1) ĔßšÿćøđÙöĊ
7.2) ĔßšÿćøßĊüõĆèæŤ
7.3) ĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ

13.4.2 óČßĕøŠĂć÷č÷ćüìĊęÙ øĆüđøČĂîÿŠüîöćÖðúĎÖ öćÖđðŨî
ĂĆîéĆïìĊÿę ĂÜ
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð×šĂ 14)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠßîĉéîĊĚ
2) óČîĚ ìĊęđóćąðúĎÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĆĚÜĀöé
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšēé÷đÞúĊę÷

ÙČĂ.........................................................................................
………………………………………………….....................................

13.4.3 óČßĕøŠĂć÷č÷ćüìĊęÙ øĆüđøČĂîÿŠüîöćÖðúĎÖöćÖđðŨî
ĂĆîéĆïìĊÿę ćö
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð×šĂ 14)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠßîĉéîĊĚ
2) óČîĚ ìĊęđóćąðúĎÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĆĚÜĀöé
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšēé÷đÞúĊę÷

ÙČĂ.........................................................................................
………………………………………………….....................................

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî
ĕøŠ
ïćìêŠĂðŘ

ÙøĆüđøČĂî
ĕøŠ
ïćìêŠĂðŘ

14. ÖćøìĞćÿüîñúĕöš (îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖĀöĎŠïšćîßčößî ĒúąĕöŠøüöÖĉÝÖćøđÖþêø
ĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂ 9.2.3)
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

14.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊìę ćĞ ÿüîñúĕöšìĆĚÜĀöé
(ĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 15)

ÝĞćîüî

ĕøŠ

14.2 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÿüîñúĕöšöĊìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

14.3 ÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

ĕøŠ

14.4 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćÿüîñúĕöš ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

14.5 ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøàČĚĂðčŞ÷ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

19
19

ïćìêŠĂðŘ
ïćìêŠĂĕøŠ

ÙĞćëćö
14.6 ÙøĆüđøČĂîöĊüĉíĊÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÖĞćÝĆéĒöúÜ üĆßóČß ēøÙóČß
ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóßČ ĒïïĔé
1) ĔßšÿćøđÙöĊ

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

2) ĔßšÿćøßĊüõĆèæŤ
3) ĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćî
14.7 ñúĕöšìĊęÙøĆüđøČĂîðúĎÖÖĆîöćÖ

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ

ÙČĂ......................................................................................

15. ÖćøìĞćÿüîñĆÖ (îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖĀöĎŠïšćîßčößî ĒúąĕöŠøüöÖĉÝÖćøđÖþêø
ĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂ 9.2.3)

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 15
ìĞćÿüîñĆÖ ĕéšĒÖŠ óøĉÖ ÖøąđìĊ÷ö ĒêÜÖüć ×šćüēóéĂŠĂî ×šćüēóéòŦÖÿé (×šćüēóé×šćüđĀîĊ÷ü ×šćüēóéÿüĊì) ĒêÜēöĂŠĂî
ĀĂöĒïŠÜ ĀĂöĒéÜ ĀĂöĀĆüĔĀâŠ öĆîđìý öĆîòøĆęÜ đñČĂÖ ĀîŠĂĕöšòøĆęÜ öąđ×ČĂđìý đðŨîêšî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

15.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęìĞćÿüîñĆÖìĆĚÜĀöé
(ĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 16)

ÝĞćîüî

ĕøŠ

15.2 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÿüîñĆÖöĊìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

15.3 ÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

ĕøŠ

15.4 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćÿüîñĆÖ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

15.5 ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøàČĚĂðčŞ÷ ēé÷đÞúĊę÷
15.6 ÙøĆüđøČĂîöĊüĉíĊÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÖĞćÝĆéĒöúÜ üĆßóČß ēøÙóČß
ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóßČ ĒïïĔé
1) ĔßšÿćøđÙöĊ

ÙøĆüđøČĂîúą

2) ĔßšÿćøßĊüõĆèæŤ
3) ĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćî
15.7 ñĆÖìĊęÙøĆüđøČĂîðúĎÖÖĆîöćÖ

ïćìêŠĂðŘ
ïćìêŠĂĕøŠ

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî

ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ
ïćìêŠĂĕøŠ

ÙČĂ......................................................................................

20
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ǰÖćøìĞćÿüîĕöšéĂÖĕöšðøąéĆïĀøČĂđóćąóĆîíčŤĕöšđóČęĂ×ć÷ǰ îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖǰ
ǰǰǰǰǰǰǰĀöĎŠïšćîßčößîǰĒúąĕöŠøüöÖĉÝÖćøđÖþêøĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂǰ ǰ

ǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊóČĚîìĊęìĞćÿüîĕöšéĂÖĕöšðøąéĆïìĆÜĚ Āöéǰ
ĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĕøŠǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÿüîĕöšéĂÖĕöšðøąéĆïĀøČĂđóćąóĆîíčĕŤ öš
đóČęĂ×ć÷öĊìĆĚÜĀöéǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęđóćąðúĎÖǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰǰĕøŠǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćÿüîĕöšéĂÖĕöšðøąéĆïĀøČĂ
đóćąóĆîíčŤĕöšđóČęĂ×ć÷ǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøàČĚĂðčŞ÷ǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊüĉíÖĊ ćøðŜĂÜÖĆîĒúąÖĞćÝĆéĒöúÜǰüĆßóČßǰēøÙóČßǰ
ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóČßĒïïĔéǰ
 ǰĔßšÿćøđÙöĊǰ
ǰ
 ǰĔßšÿćøßĊüõĆèæŤǰ
ǰ
 ǰĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćîǰ
ǰ

ǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ

ǰ

ǰĕöšéĂÖĕöšðøąéĆïĀøČĂđóćąóĆîíčŤĕöšđóČęĂ×ć÷ìĊęÙøĆüđøČĂîðúĎÖ
ÖĆîöćÖǰǰ

ÝĞćîüîǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÝĞćîüîǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ
ÝĞćîüîǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰïćìêŠĂĕøŠǰ

ÙČĂǰ

ǰÖćøìĞćÿüî÷ćÜóćøćǰ îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîǰìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖĀöĎŠïšćîßčößîǰÖćøêĂï×šĂîĊĚǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ

ĕöŠîĆïÖćøøĆïÝšćÜìĞćÿüî÷ćÜĒúąøĆïÝšćÜÖøĊé÷ćÜ ǰ
ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊóČĚîìĊęìĞćÿüî÷ćÜóćøćìĆĚÜĀöéǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ ĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ
ǰ
ǰ

ǰĕøŠǰ

ÝĞćîüîǰ
ÝĞćîüîǰ

ǰĕøŠǰ
ǰĕøŠǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÿüî÷ćÜóćøćöĊìĆĚÜĀöéǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęđóćąðúĎÖǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰĕøŠǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćÿüî÷ćÜóćøćǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙîĔîĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊóČĚîìĊęìĞćÿüî÷ćÜóćøćǰ
 ǰĔîđ×êĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰìĆĚÜĀöéǰ
 ǰîĂÖđ×êĀöĎŠïćš îßčößîîĊĚǰìĆĚÜĀöéǰ

ǰ
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ǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøàČĚĂðčŞ÷ǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ
ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊüĉíĊÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÖĞćÝĆéĒöúÜǰüĆßóČßǰēøÙóČßǰ
ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóČßĒïïĔéǰ
 ǰĔßšÿćøđÙöĊǰ
ǰ

ǰ

 ǰĔßšÿćøßĊüõĆèæŤǰ
ǰ
 ǰĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćîǰ
ǰ

ǰ

ǰïćìêŠĂĕøŠǰ

ÝĞćîüîǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÝĞćîüîǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÝĞćîüîǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰïćìêŠĂĕøŠǰ

ǰÖćøðúĎÖóČßđýøþåÖĉÝĂČęîėǰ îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖĀöĎŠïšćîßčößîǰĒúąĕöŠøüöÖĉÝÖćø
đÖþêøĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂǰ ǰ

ǰ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰ
óČßđýøþåÖĉÝĂČęîėǰĕéšĒÖŠǰǰÿüîöąóøšćüǰǰÿîǰðćúŤöîĚĞćöĆîǰÖćĒôǰēÖēÖšǰöąöŠüÜĀĉöóćîêŤǰ ĔïßćǰĀöćÖǰÿąêĂǰǰêćúēêîéǰĀüć÷ǰ
öąîćüǰĕöšÿĆÖǰÖøąëĉîđìóćǰÿąđéćđìĊ÷öǰ÷ĎÙćúĉðêĆÿǰêĊîđðŨéǰĕöš÷ćÜîćǰĕñŠǰđðŨîêšîǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰóČßđýøþåÖĉÝìĊęÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖðúĎÖǰǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙćĞ üŠćǰĕöŠöǰĊ Ēúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÙČĂǰ

ǰóČĚîìĊęðúĎÖóČßđýøþåÖĉÝìĆĚÜĀöéǰǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰĕøŠǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßđýøþåÖĉÝßîĉéîĊĚđóČęĂ×ć÷öĊìĆĚÜĀöéǰ ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęđóćąðúĎÖǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰĕøŠǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøðúĎÖóČßđýøþåÖĉÝĂČęîėǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøàČĚĂðčŞ÷ǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ
ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊüĉíĊÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąÖĞćÝĆéĒöúÜǰüĆßóČßǰēøÙóČßǰ
ĒúąÿĆêüŤìĊęđðŨîýĆêøĎóČßĒïïĔéǰ
 ǰĔßšÿćøđÙöĊǰ
ǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ
ǰïćìêŠĂĕøŠǰ

ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

 ǰĔßšÿćøßĊüõĆèæŤǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰ

ǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ
 ǰĔßšüĉíĊĒïïñÿöñÿćîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰ

ÙŠćĔßšÝŠć÷đÞúĊę÷ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰ

ǰ
ǰ
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ǰïćìêŠĂĕøŠǰ
ǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰïćìêŠĂĕøŠǰ

ǰ

19. ÖćøìĞćÖĉÝÖćøđÖþêøĂČęîė (îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖĀöĎŠïšćîßčößî ĒúąĕöŠø üö
ÖĉÝÖćøđÖþêøĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂ 9.2.3)

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 19
ÖĉÝÖćøđÖþêøĂČęîė ĕéšĒÖŠ ðúĎÖêšîÖøąÝĎé đóćąđĀĘé ðúĎÖêšîÝćÖ ðúĎÖĀöŠĂî đðŨîêšî àċęÜĕöŠĔßŠÖćøðúĎÖóČßĕøŠ óČßÿüîĒúąìĞćîć
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

19.1 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖĉÝÖćøđÖþêøĂČęîöĊìĆĚÜĀöé
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 20)

ÝĞćîüî

19.2 ÖĉÝÖćøđÖþêøĂČęîė ìĊęìĞćÖĆîöćÖđðŨîĂĆîéĆïĀîċęÜ
1) óČĚîìĊę ìĊęìĞćÖĉÝÖćøđÖþêøßîĉéîĊĚ ìĆĚÜĀöé
2) ÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖĉÝÖćøđÖþêøßîĉéîĊĚ
3) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćÖĉÝÖćøđÖþêøßîĉéîĊĚ
ēé÷đÞúĊę÷

ÙČĂ......................................................................................
ÝĞćîüî
ĕøŠ
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂîúą
ïćìêŠĂðŘ

ÙøĆüđøČĂî

20. ÖćøìĞćđÖþêøùéĎĒúšÜ (îĆïóČĚîìĊęđóćąðúĎÖ×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊęđßŠćÝćÖñĎšĂČęîìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĔîĒúąîĂÖĀöĎŠïšćîßčößî ĒúąĕöŠøüöÖĉÝÖćøđÖþêø
ĔîïøĉđüèïšćîĀøČĂĀĆüĕøŠðúć÷îćĔî×šĂ 9.2.3)

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 20
ÖćøìĞćđÖþêøùéĎĒúšÜ Āöć÷ëċÜ ÖćøðúĎÖóČßĕøŠĂć÷čÿĆĚî ĀøČĂóČßñĆÖ ĔîùéĎĒúšÜ
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

20.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęìćĞ ÖćøđÖþêøùéĎĒúšÜ
(óČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîĀøČĂóČßñĆÖ) (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 21)

ÝĞćîüî

ĕøŠ

20.2 ÙøĆüđøČĂîÿŠüîöćÖĔßšîĚĞćìĞćÖćøđÖþêøùéĎĒúšÜÝćÖĒĀúŠÜĔé
- ĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî
- ĒĀúŠÜîĚĞćĔêš
- îĚĞćìĊęđĀúČĂÙšćÜĂ÷ĎŠĔîĕøŠîćĀøČĂîĚĞćòî

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

20.3 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖćøđÖþêøùéĎĒúšÜ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

20.4 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęðúĎÖóČßĕøŠĂć÷čÿĆĚîĔîùéĎĒúšÜ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

20.5 ÙøĆü đøČ ĂîöĊ ø ć÷ĕéšÝ ćÖÖćø×ć÷ñúñúĉ êìĊę đ Öĉé ÝćÖÖćø
ìĞćÖćøđÖþêøùéĎĒúšÜ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

20.6 óČßùéĎĒúšÜÿŠüîöćÖìĊęðúĎÖ

ÙČĂ..............................................................................

23
23

ïćìêŠĂðŘ

ǰÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰ
ǰ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰ
ÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤđóČęĂ×ć÷ǰĀöć÷ëċÜǰÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤđðŨîĂćßĊóĀúĆÖǰĀøČĂĂćßĊóøĂÜǰĀøČĂĂćßĊóđÿøĉöǰ

ǰ

ǰ

ÙĞćëćöǰ

ǰ
ǰ
ǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊìčŠÜĀâšćÿćíćøèąìĊęĔßšĔîÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰ
ĀøČĂĕöŠǰ

ǰ
 ĕöŠöǰĊ ǰ
 öĊǰǰ

ǰöĊìčŠÜĀâšćÿćíćøèąìĊęĔßšĔîÖćøđúĊ÷Ě ÜÿĆêüŤìĆĚÜĀöéǰ

ÝĞćîüîǰ

ĕøŠǰ

ǰöĊÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊ÷Ě ÜÿĆêüŤđóČęĂ×ć÷ǰĀøČĂĕöŠǰ

ǰ
 ĕöŠöǰĊ ǰ
 öĊǰǰ

ǰ
êĂïǰǰ ×šćöĕð×šĂǰ ǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

ǰ
êĂïǰǰ ×šćöĕð×šĂǰ ǰ
êĂïǰǰǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜēÙđîČĚĂǰđóČęĂ×ć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÝĞćîüîǰ
ǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ
ÙøĆüđøČĂîúąǰ
 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ēÙđîČĚĂǰēé÷đÞúĊę÷ǰ
 ǰēÙđîČĚĂìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ
ÝĞćîüîǰ
 ǰÙøĆ ü đøČ Ă îìĊę đ úĊĚ ÷ ÜēÙđîČĚ Ă đóČę Ă ×ć÷ĒúąñÿöóĆ î íčŤǰǰǰǰ ÝĞćîüîǰ
ēé÷ĔßšóĆîíčŤìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöǰ øüöÖćøñÿöđìĊ÷öéšü÷ ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜēÙîöǰđóČęĂ×ć÷îĚĞćîöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÝĞćîüîǰ
ǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ
ǰêĆüǰ
ǰÙøĆüđøČĂîǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷îĚĞćîöǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

 ǰēÙîöìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰêĆüǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜēÙîöđóČęĂ×ć÷îĚĞćîöĒúąñÿöóĆîíčŤǰ
ēé÷ĔßšóĆîíčŤìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöǰ øüöÖćøñÿöđìĊ÷öéšü÷ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜÖøąïČĂǰđóČęĂ×ć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ÖøąïČĂǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

 ǰÖøąïČĂìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ÝĞćîüîǰ

 ǰÙøĆ ü đøČ Ă îìĊę đ úĊĚ ÷ ÜÖøąïČ Ă đóČę Ă ×ć÷ĒúąñÿöóĆ î íčŤǰǰǰǰǰ ÝĞćîüîǰ
ēé÷ĔßšóĆîíčŤìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöǰ øüöÖćøñÿöđìĊ÷öéšü÷ ǰ

ǰ
ǰ
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ǰïćìêŠĂðŘǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ
ǰêĆüǰ
ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜĀöĎǰđóČęĂ×ć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ
ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ĀöĎǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ

 ǰĀöĎìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰêĆüǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜĀöĎđóČęĂ×ć÷ĒúąñÿöóĆîíčŤǰēé÷Ĕßš
óĆîíčŤìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöǰ øüöÖćøñÿöđìĊ÷öéšü÷ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜđðŨéĕÖŠǰđóČęĂ×ć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÝĞćîüîǰ
ǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîÿŠüîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷đðŨéĕÖŠǰēé÷đÞúĊę÷ǰ ÙøĆüđøČĂîúąǰ
ÝĞćîüîǰ

 ǰđðŨéĕÖŠǰìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤĂČęîėǰđóČęĂ×ć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÝĞćîüîǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ
ǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ
ǰêĆüǰ
ǰÙøĆüđøČĂîǰ

 ǰÿĆêüŤĂČęîėìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷öćÖđðŨîĂĆîéĆïĒøÖǰǰ

ÙČĂǰ

 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ÿĆêüŤßîĉéîĊĚēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

 ǰÿĆêüŤßîĉéîĊĚìĊęđúĊĚ÷ÜđóČęĂ×ć÷ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰïćìêŠĂðŘǰ
ǰêĆüǰ

ǰ

ǰÖćøìĞćðøąöÜǰ ĕöŠøüöñĎšìöĊę ĊĂćßĊóøĆïÝšćÜìĞćÖćøðøąöÜǰàċęÜĕöŠöĊđøČĂĀøČĂđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøĀćðúć×ĂÜêîđĂÜ ǰ
ǰ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰ
ǰðøąöÜ×îćéđúĘÖǰĀöć÷ëċÜǰñĎšðøąÖĂïÖćøĂćßĊóðøąöÜìĊęĔßšĒøÜÜćîĔîÙøĂïÙøĆüđðŨîĀúĆÖǰĔßšđøČĂ×îćé÷ćüĕöŠđÖĉîǰǰđöêøǰǰǰ
ǰǰ×îćéđÙøČęĂÜ÷îêŤĕöŠđÖĉîǰǰĒøÜöšćǰìĞćÖćøðøąöÜĕöŠĕÖúÝćÖĀöĎŠïšćîöćÖîĆÖǰĒúąđÞúĊę÷ĀŠćÜÝćÖòŦũÜðøąöćèǰǰÖĉēúđöêøǰ
ǰðøąöÜîĚĞćÝČéǰĀöć÷ëċÜǰÖćøÝĆïðúćîĚĞćÝČéĔîĒĀúŠÜîĚĞćíøøößćêĉǰĀøČĂĒĀúŠÜîĚĞćìĊęÿøšćÜ×ċĚîǰøüöìĆĚÜÖćø×čéïŠĂúŠĂðúćǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ
ǰǰöĊÖćøìĞćðøąöÜìąđúǰĀøČĂĕöŠǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ǰ
 ĕöŠöǰĊ ǰ
 öĊǰǰ

ǰ
ǰðøąöÜìąđú×îćéđúĘÖǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîßćüðøąöÜìąđú×îćéđúĘÖǰ ÝĞćîüîǰ
 ǰÙøĆ ü đøČ Ă îöĊ ø ć÷ĕéš Ý ćÖÖćøìĞ ć ðøąöÜìąđúǰǰǰǰǰ ÙøĆüđøČĂîúąǰ
×îćéđúĘÖǰǰēé÷đÞúĊę÷ǰ
ǰ
ǰðøąöÜìąđú×îćéÖúćÜĔĀâŠǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîßćüðøąöÜìąđú×îćéÖúćÜĔĀâŠǰ ÝĞćîüîǰ
 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćðøąöÜìąđú×îćéǰǰǰǰǰ ÙøĆüđøČĂîúąǰ
ÖúćÜĔĀâŠǰǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ǰ
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ǰ

ǰ
êĂïǰǰ ×šćöĕð×šĂǰ ǰ
êĂïǰǰǰ
ÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ǰ

ÙĞćëćöǰ

ǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰ

ǰǰðøąöÜîĚĞćÝČéǰǰ ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ
 ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîðøąöÜîĚćĞ ÝČéǰǰ
 ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćðøąöÜîĚĞćÝČéǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÝĞćîüîǰ
ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ǰÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćǰ ĕöŠøüöñĎšìĊęöĊĂćßĊóøĆïÝšćÜìĞćÖćøðøąöÜǰàċęÜĕöŠöđĊ øČĂĀøČĂđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøĀćðúć×ĂÜêîđĂÜ ǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĞćÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćÖøŠĂ÷ǰîĚĞćìąđúǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęĔîÖćøđóćąđúĊ÷Ě Üǰēé÷đÞúĊę÷ǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ëšćóČĚîìĊęêęĞćÖüŠćǰǰÜćîǰĔĀšêĂïǰǰÜćî ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰĕøŠǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćÖøŠĂ÷ǰ
îĚĞćìąđúǰēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰǰÿĆêüŤîĚĞćÖøŠĂ÷ǰîĚĞćìąđúǰìĊęđóćąđúĊ÷Ě ÜöćÖđðŨîĂĆîéĆïĀîċęÜǰ

ǰÜćîǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ÙČĂǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćßîĉéîĊǰĚ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰöĊêšîìčîÙŠćĔßšÝŠć÷ǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ǰǰÿĆêüŤîĚĞćÖøŠĂ÷ǰîĚĞćìąđúǰìĊęđóćąđúĊ÷Ě ÜöćÖđðŨîĂĆîéĆïÿĂÜǰǰǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙćĞ üŠćǰĕöŠöĊǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ÙČĂǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćßîĉéîĊǰĚ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ǰöĊêšîìčîÙŠćĔßšÝŠć÷ǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĞćÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćÝČéǰ
ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠǰǰĒúšü×šćöĕð×šĂǰ ǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîĔßšóČĚîìĊęĔîÖćøđóćąđúĊ÷Ě Üēé÷đÞúĊę÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ
ëšćóČĚîìĊęêęĞćÖüŠćǰǰÜćîǰĔĀšêĂïǰǰÜćî ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰĕøŠǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćÝČéǰǰǰǰǰ
ēé÷đÞúĊę÷ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰÿĆêüŤîĚĞćÝČéǰìĊęđóćąđúĊĚ÷ÜöćÖđðŨîĂĆîéĆïĀîċęÜǰ

ǰÜćîǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ÙČĂǰ

ǰÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćßîĉéîĊǰĚ

ÝĞćîüîǰ

ǰÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰöĊêšîìčîÙŠćĔßšÝŠć÷ǰēé÷đÞúĊ÷ę ǰ

ÙøĆüđøČĂîúąǰ

ǰ
ǰ
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ǰÙøĆüđøČĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïćìêŠĂðŘǰ

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

23.6 ÿĆêüŤîĚĞćÝČé ìĊęđóćąđúĊĚ÷ÜöćÖđðŨîĂĆîéĆïÿĂÜ
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð×šĂ 24)

ÙČĂ..........................................................................................

23.6.1 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćßîĉéîĊĚ

ÝĞćîüî

23.6.2 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

23.6.3 öĊêšîìčîÙŠćĔßšÝŠć÷ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî
ïćìêŠĂðŘ
ïćìêŠĂðŘ

24. ÿĆêüŤĔßšÜćîĒúąđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø
-

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 24
ÙŠćđßŠćüĆü Ùüć÷ ĀøČĂøëĕë ëšćÝŠć÷đðŨîñúñúĉêĔĀšðøąđöĉîøćÙćđðŨîïćì
đÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø đßŠî Ùüć÷đĀúĘÖ øëĕë øëĒìøÖđêĂøŤ đðŨîêšî
đÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø×îćéđúĘÖ ÙČĂ ÙüćöĒøÜ×ĂÜđÙøČęĂÜ÷îêŤìĊęöĊ×îćé ĕöŠđÖĉî 16 ĒøÜöšć
đÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø×îćéÖúćÜ ÙČĂ ÙüćöĒøÜ×ĂÜđÙøČęĂÜ÷îêŤìĊęöĊ×îćé êĆĚÜĒêŠ 16 - 40 ĒøÜöšć
đÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø×îćéĔĀâŠ ÙČĂ ÙüćöĒøÜ×ĂÜđÙøČęĂÜ÷îêŤìĊęöĊ×îćéêĆĚÜĒêŠ 40 ĒøÜöšć×ċĚîĕð
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

24.1 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊēÙ-ÖøąïČĂ×ĂÜêîđĂÜĕüšĔßšÜćî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

24.2 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø×îćéđúĘÖ
đðŨî×ĂÜêîđĂÜ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

24.2.1 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęêšĂÜÝšćÜđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø
×îćéđúĘÖ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 24.3)

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

24.2.2 ÙøĆüđøČĂîđÿĊ÷ÙŠćÝšćÜđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø
×îćéđúĘÖ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

ïćìêŠĂðŘ

24.3 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø×îćéÖúćÜ
đðŨî×ĂÜêîđĂÜ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

24.3.1 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęêšĂÜÝšćÜđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø
×îćéÖúćÜ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 24.4)

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

24.3.2 ÙøĆüđøČĂîđÿĊ÷ÙŠćÝšćÜđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøđÖþêø
×îćéÖúćÜ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą
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ïćìêŠĂðŘ

คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

24.4 จํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญ
เปนของตนเอง

จํานวน

ครัวเรือน

24.4.1 จํานวนครัวเรือนที่ตองจางเครื่องจักรในการเกษตร
ขนาดใหญ (ถาไมมีใหใส 0 แลวขามไปขอ 25)

จํานวน

ครัวเรือน

24.4.2 ครัวเรือ นเสีย คาจางเครื่อ งจัก รในการเกษตร
ขนาดใหญ โดยเฉลี่ย

ครัวเรือนละ

บาทตอป

25. สภาพแรงงานและการจางงาน
คําอธิบายขอ 25.1
- การมี งานทํ า ให นั บ คนอายุ 15-59 ป มี ก ารประกอบอาชี พ และที่ มี ร ายได (ยกเว น ผู ที่ กํ าลั ง ศึ ก ษาอย างเดี ย ว โดยไม ได
ประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)
- การประกอบอาชีพและมีรายได คือ การทํางานที่เปนงานประจําทุกอาชีพ ทั้งที่อยูภายในครัวเรือนหรือนอกครัวเรือน โดยมี
รายไดที่เกิดจากการทํางานดังกลาว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายชิ้นงาน หรืองานเหมา
คําถาม
25.1 การมีงานทํา
1) คนอายุ 15 - 59 ป มี ก ารประกอบอาชี พ
และมีรายได

ตัวเลือก/คําตอบ
รวม
ชาย

คน
คน หญิง

คน

2) คนอายุ 15 - 59 ป ไมมีการประกอบอาชีพและ รวม
ไมมีรายได
ชาย

คน
คน หญิง

คน

3) คนในหมูบาน/ชุมชน มีคนที่เรียนจบการศึกษา รวม
ตั้ง แตมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 ขึ้น ไปหรือ เที ยบเท า ชาย
ที่ไมไดทํางาน (ไมนับคนที่กําลังศึกษาตอ)

คน
คน หญิง

คน

25.2 จํานวนครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจาง
(ถาไมมีใหใส 0 แลวขามไปขอ 25.6)

จํานวน

ครัวเรือน

28
28

ÙĞćëćö
25.3 ÙîÿŠüîöćÖĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîøĆïÝšćÜìĞćÜćî
ðøąđõìĔé

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
- ÜćîĂčêÿćĀÖøøöĔîēøÜÜćî
- øĆïđĀöćßŠüÜÜćîñúĉêÿĉîÙšć×îćé÷ŠĂö
(đßŠî đ÷ĘïđÿČĚĂēĀú ĕôÖøąóøĉï ìĞćĀöüÖ)
- ÜćîđÖþêøÖøøö (ÖÿĉÖøøö ðýčÿĆêüŤ)
- ÜćîðøąöÜ
- ÜćîïøĉÖćø (đßŠî øĆïĔßšĔîïšćî ÿëćîđøĉÜøö÷Ť
×ĆïøëøĆïÝšćÜ ĄúĄ)
- ÜćîßŠćÜòŘöČĂ (đßŠî ßŠćÜĕöš ßŠćÜðĎî ßŠćÜàŠĂöđÙøČęĂÜ÷îêŤĄúĄ)
- ÜćîđĀöČĂÜĒøŠ
- ÜćîðúĎÖĒúąïĞćøčÜøĆÖþćðśćĕöš
- ÜćîðúĎÖÿøšćÜ/øČĚĂëĂî/àŠĂöĒàöĂćÙćøÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ
- øĆïÝšćÜÖøĊé÷ćÜóćøć
- ÜćîĂČęîė......................................................................

25.4 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøøĆïÝšćÜ ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

25.5 ÙŠćÝšćÜìĆęüĕð ÿĞćĀøĆïÜćîìĊęÙîÿŠüîöćÖĕðøĆïÝšćÜìĞć

ðøąöćèüĆîúą

25.6 ÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖćøÝšćÜÙîêŠćÜéšćü
ìĞćÜćî (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 25.8)

ÝĞćîüî

25.7 ÙîêŠćÜéšćüÿŠüîöćÖøĆïÝšćÜìĞćÜćîðøąđõìĔé

29

êĂï 3
êĂï 4
êĂï 5
êĂï 6
êĂï 7
êĂï 8
êĂï 9
êĂï 10
êĂï 11

ïćìêŠĂðŘ
ïćì
ÙøĆüđøČĂî

- ÜćîĂčêÿćĀÖøøöĔîēøÜÜćî
- øĆïđĀöćßŠüÜÜćîñúĉêÿĉîÙšć×îćé÷ŠĂö
(đßŠî đ÷ĘïđÿČĚĂēĀú ĕôÖøąóøĉï ìĞćĀöüÖ)
- ÜćîđÖþêøÖøøö (ìĞćîć ìĞćĕøŠ ĄúĄ)
- ÜćîðøąöÜ
- ÜćîïøĉÖćø (øĆïĔßšĔîïšćî ÿëćîđøĉÜøö÷Ť ×ĆïøëøĆïÝšćÜ)
- ÜćîßŠćÜòŘöČĂ (ßŠćÜĕöš ßŠćÜðĎî ßŠćÜàŠĂöđÙøČęĂÜ÷îêŤĄúĄ)
- ÜćîđĀöČĂÜĒøŠ
- ÜćîðúĎÖĒúąïĞćøčÜøĆÖþćðśćĕöš
- ÜćîðúĎÖÿøšćÜ/øČĚĂëĂî/àŠĂöĒàöĂćÙćøÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ
- øĆïÝšćÜÖøĊé÷ćÜóćøć
- ÜćîĂČęîė......................................................................

29

êĂï 1
êĂï 2

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3
êĂï 4
êĂï 5
êĂï 6
êĂï 7
êĂï 8
êĂï 9
êĂï 10
êĂï 11

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 25.8
- ĒøÜÜćîîĂÖøąïï ÙČĂ ñĎšöĊÜćîìĞćìĊęĕöŠĕéšøĆïÙüćöÙčšöÙøĂÜ ĀøČĂĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîìćÜÿĆÜÙöÝćÖÖćøìĞćÜćîđĀöČĂîÖĆïĒøÜÜćî
Ĕîøąïï
- ÿëćîõćóÖćøìĞćÜćîĒøÜÜćîîĂÖøąïïÿŠüîĔĀâŠ ÙČĂ ðøąÖĂïíčøÖĉÝ ÿŠüîêĆüēé÷ĕöŠöĊúĎÖÝšćÜ íčø ÖĉÝÙøĆ üđøČĂî úĎÖÝšćÜđĂÖßî
(ĕöŠðøąÖĆîêîĒúąìĞćÜćîĕöŠëċÜ 3 đéČĂî) îć÷ÝšćÜ (ĕöŠðøąÖĆîêî) úĎÖÝšćÜøĆåïćú (ñĎšøĆïÝšćÜđĀöćĕöŠðøąÖĆîêî) ĒúąÖćøøüöÖúčŠö
×ĂÜĒøÜÜćîîĂÖøąïï
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

25.8 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖúčŠöĒøÜÜćîîĂÖøąïï ĀøČĂĕöŠ

25.8.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖúčŠöĒøÜÜćîîĂÖøąïï
ĒúąÿöćßĉÖøüö Ē÷Öêćöðøąđõìĕéš éĆÜîĊĚ
1) ÖúčŠöñĎšøĆïÜćîĕðìĞćìĊęïšćî
2) ÖúčŠöüĉÿćĀÖĉÝßčößî
3) ĂČęîė.........................................

- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 26)
êĂï 2

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

ÖúčŠö öĊÿöćßĉÖøüö
ÖúčŠö öĊÿöćßĉÖøüö
ÖúčŠö öĊÿöćßĉÖøüö

Ùî
Ùî
Ùî

25.8.2 ÖúčŠöĒøÜÜćîîĂÖøąïïìĊęöĊÝĞćîüîÿöćßĉÖöćÖ
đðŨîĂĆîéĆïìĊĀę îċęÜ
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîìĊĂę ÷ĎŠĔîÖúčŠöĒøÜÜćî
îĂÖøąïïðøąđõìîĊĚ
2) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷

ðøąđõìÖúčŠö..........................................................................

25.8.3 ÖúčŠöĒøÜÜćîîĂÖøąïïìĊęöĊÝĞćîüîÿöćßĉÖöćÖ
đðŨîĂĆîéĆïìĊÿę ĂÜ
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð ×šĂ 26)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîìĊęĂ÷ĎŠĔîÖúčŠöĒøÜÜćî
îĂÖøąïïðøąđõìîĊĚ
2) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷

ðøąđõìÖúčŠö..........................................................................

25.8.4 ÖúčŠöĒøÜÜćîîĂÖøąïïìĊęöĊÝĞćîüîÿöćßĉÖöćÖ
đðŨîĂĆîéĆïìĊÿę ćö
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð ×šĂ 26)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîìĊęĂ÷ĎŠĔîÖúčŠöĒøÜÜćî
îĂÖøąïïðøąđõìîĊĚ
2) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷

ðøąđõìÖúčŠö..........................................................................

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

ÙøĆüđøČĂîúą

ÝĞćîüî

ïćìêŠĂðŘ

ÙøĆüđøČĂî

ÙøĆüđøČĂîúą

ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

30
30

ïćìêŠĂðŘ

ÙøĆüđøČĂî
ïćìêŠĂðŘ

26. ÖćøðøąÖĂïĂčêÿćĀÖøøöĔîÙøĆüđøČĂî
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 26
ĂčêÿćĀÖøøöĔîÙøĆüđøČĂîĒúąĀĆêëÖøøö Āöć÷ëċÜ ÖćøúÜìčîÝĆéĀćüĆêëčéĉïöćìĞćÖćøñúĉêĒúšüÝĞćĀîŠć÷éšü÷êîđĂÜĒúąÖćøøĆïÝšćÜ
ìĞćñúĉêõĆèæŤēé÷öĊñĎšÝĆéĀćüĆêëčéĉïöćĔĀš ðøąđõì×ĂÜĂčêÿćĀÖøøö ĕéšĒÖŠ 1.ìĂñšć 2.ÝĆÖÿćî (ÝćÖüĆÿéčìčÖßîĉé ) 3.ëĆÖìĂ
(ÝćÖđÿšîĔ÷óČß ) 4.ÖćøĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤÝćÖñúñúĉêÖćøđÖþêø ĀøČĂÖćøĒðøøĎðÿĉîÙšćđÖþêø đßŠî ëîĂöĂćĀćø (ÝćÖóČßĒúą
ÿĆêüŤ) 5.đÙøČęĂÜöČĂđÙøČęĂÜĔßšÝćÖēúĀą (êĊöĊé, ĀúŠĂĀúĂöēúĀą, ïĆéÖøĊÿĆÜÖąÿĊ) 6.đÙøČęĂÜðŦŪîéĉîđñć (øüöÖćøìĞćĂĉåöĂâ) 7.đÝĊ÷øąĕî
đóßøóúĂ÷ĒúąĀĉîÿĊ 8.ĒÖąÿúĆÖ (ÝćÖüĆÿéčìčÖßîĉé) 9.đ÷ĘïðŦÖëĆÖøšĂ÷ 10.đÙøČęĂÜđøČĂî (ÝćÖĕöš, ĕöšĕñŠ, Āüć÷) 11.ñúĉêõĆèæŤÝćÖ
àĊđöîêŤ 12.ĂČęîė
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

26.1 ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîðøąÖĂïĂćßĊóĂčêÿćĀÖøøö
ĔîÙøĆüđøČĂî (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 27)

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

26.2 ĔîÖøèĊìĊęöĊÖćøìĞćĂčêÿćĀÖøøöĔîÙøĆüđøČĂîĒúąĀĆêëÖøøö
ìĊęìĞćÖĆîöćÖ (êćöðøąđõìĂčêÿćĀÖøøöìĊęÖĞćĀîéĕüš×ćš Üêšî)
26.2.1 ĂĆîéĆïìĊęĀîċęÜ
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćĂčêÿćĀÖøøöðøąđõìîĊĚ
2) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćĂčêÿćĀÖøøö
ðøąđõìîĊĚ ēé÷đÞúĊę÷

ðøąđõì......................................................................................
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂîúą
ïćìêŠĂðŘ

3) üĆêëčéĉïĀúĆÖìĊęĔßšĔîÖćøñúĉê ĕéšÝćÖĒĀúŠÜĔé
- õć÷ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
- ĀöĎŠïšćî/ßčößîĔÖúšđÙĊ÷Ü
- ìšĂÜëĉęîĂČęîìĊĀę ŠćÜĕÖúĂĂÖĕð

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

-

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3
êĂï 4

4) ÿĉîÙšćìĊęñúĉêÿŠüîĔĀâŠÿŠÜĕð×ć÷ìĊęĔé

26.2.2 ĂĆîéĆïìĊęÿĂÜ
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð ×šĂ 27)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćĂčêÿćĀÖøøöðøąđõìîĊĚ
2) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćĂčêÿćĀÖøøö
ðøąđõìîĊĚ ēé÷đÞúĊę÷

ðøąđõì......................................................................................
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

31
31

õć÷ĔîĂĞćđõĂ
õć÷ĔîÝĆÜĀüĆé
õć÷Ĕîðøąđìý
êŠćÜðøąđìý

ÙøĆüđøČĂî
ïćìêŠĂðŘ

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

26.2.3 ĂĆîéĆïìĊęÿćö
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠÙĞćüŠć ĕöŠöĊ Ēúšü×šćöĕð ×šĂ 27)
1) ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęìĞćĂčêÿćĀÖøøöðøąđõìîĊĚ
2) ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćĂčêÿćĀÖøøö
ðøąđõìîĊĚ ēé÷đÞúĊę÷

ðøąđõì.......................................................................
ÝĞćîüî
ÙøĆüđøČĂîúą

ÙøĆüđøČĂî
ïćìêŠĂðŘ

27. ÿëćîðøąÖĂïÖćøĒúąĂčêÿćĀÖøøöõć÷ĔîìšĂÜëĉęî
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 27
- ÿëćîðøąÖĂïÖćø ÙČ Ă ÿëćîìĊę ìĊęĔ ßš Ĕ îÖćøðøąÖĂïÖĉ Ý ÖøøöìćÜđýøþåÖĉ Ý ĒúąĂ÷ĎŠ ĔîìĊę êĆĚ Ü ìĊę Ē îŠ î Ăî ĕöŠ üŠ ć Öĉ Ý ÖøøöîĆĚ î
ÝąéĞćđîĉîÜćîēé÷ïčÙÙúìĊęđðŨîđÝšć×ĂÜĀøČĂÙüïÙčöÖĉÝÖøøöēé÷îĉêĉïčÙÙúÖĘêćö
- ēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö ÙČĂ ĂćÙćø ÿëćîìĊę ĀøČĂ÷ćîóćĀîąìĊęĔßšđÙøČę ĂÜÝĆÖøöĊÖĞćúĆÜøüöêĆĚÜĒêŠĀšćĒøÜöšćĀøČĂÖĞćúĆÜđìĊ÷ïđìŠćêĆĚÜĒêŠ
ĀšćĒøÜöšć×ċĚîĕð ĀøČĂĔßšÙîÜćîêĆĚÜĒêŠđÝĘéÙî×ċĚîĕðēé÷ĔßšđÙøČęĂÜÝĆÖøĀøČĂĕöŠÖĘêćö ÿĞćĀøĆïìĞć ñúĉê ðøąÖĂï ïøøÝč àŠĂö àŠĂöïĞćøčÜ
ìéÿĂï ðøĆïðøčÜ Ēðøÿõćó úĞćđúĊ÷Ü đÖĘïøĆÖþć ĀøČĂìĞćúć÷ÿĉęÜĔéė ĕöŠîĆïÜćîìĊęøĆïßŠüÜöćìĞć đßŠî đ÷ĘïđÿČĚĂēĀú ìĞćĕôÖøąóøĉï
ìĞćĀöüÖ êćö×šĂ 25 ĒúąĕöŠîĆïĂčêÿćĀÖøøöĔîÙøĆüđøČĂî êćö×šĂ 26 øšćîÙšć ïøĉþĆì ĀšćÜøšćî ēøÜĒøö øĊÿĂøŤì đðŨîêšî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

27.1 ÖćøìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćø
(ĕöŠøüöēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö)
27.1.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÿëćîðøąÖĂïÖćøõć÷ĔîêĞćïú
ĀøČĂĕöŠ
27.1.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîìĞćÜćîĔîÿëćî
ðøąÖĂïÖćø Ē÷ÖđðŨî (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 ĀćÖĕöŠöĊ
ìĆĚÜĔî (1) Ēúą (2) ĔĀš×ćš öĕð×šĂ 27.2)
1) ìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøõć÷ĔîêĞćïúîĊĚ
2) ìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøõć÷îĂÖêĞćïúîĊĚ

- ĕöŠöĊ
- öĊ

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

27.1.3 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøìĞćÜćîĔîÿëćî
ðøąÖĂïÖćø ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

27.1.4 ßĆęüēöÜÖćøìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćø ēé÷đÞúĊę÷

ÝĞćîüî

32
32

êĂï 1
êĂï 2

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ïćìêŠĂðŘ
ßĆęüēöÜêŠĂÙîêŠĂüĆî

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

27.2 ĂčêÿćĀÖøøöõć÷ĔîìšĂÜëĉęî
27.2.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö ĀøČĂĕöŠ

1) öĊēøÜÜćî
2) öĊÙîÜćî
27.2.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙîìĞćÜćîĔî
ēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöìĊęĂ÷ĎŠõć÷ĔîêĞćïú
(ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 28)
1) ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéš ēé÷đÞúĊę÷
2) ÿĉîÙšćĒúąñúĉêõĆèæŤìĊęñúĉêöćÖìĊęÿčé

- ĕöŠöĊ
- öĊ
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ßć÷

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 27.2.2)
êĂï 2
ĒĀŠÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

Ùî

ÙøĆüđøČĂîúą
ïćìêŠĂðŘ
ÙČĂ............................................................................................

28. ÖćøĕéšøĆïñúðøąē÷ßîŤÝćÖÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷ü
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 28
- ÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷ü ÙČĂ ÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üìĊęđÖĉé×ċĚîđĂÜēé÷íøøößćêĉ đßŠî ìąđú õĎđ×ć ðść îĚĞćêÖ đÖćą ĒÖŠÜ ĄúĄ ĒúąđÖĉéēé÷Öćø
ÖøąìĞć×ĂÜöîčþ÷Ť Ăćìĉ đóČęĂóĆÖñŠĂî đóČęĂÿč×õćó đóČęĂÙüćöÿîčÖÿîćîñÝâõĆ÷ đóČęĂÖćøÖĊāćĒúąîĆîìîćÖćø đóČęĂýćÿîć đßŠî
øĊÿĂøŤì ìĊęĂćïîĚĞćóčøšĂî ÿüîÿîčÖ ĂŠćÜđÖĘïîĚĞć üĆé óĉóĉíõĆèæŤ ēïøćèÿëćî/ēïøćèüĆêëč ýĉúðüĆçîíøøö ðøąđóèĊ üĉëĊßĊüĉê đðŨîêšî
- ÿëćîìĊęìŠĂ ÜđìĊę÷üõć÷îĂÖêĞćïú ÙČĂ ÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĂ÷ĎŠõć÷îĂÖêĞćïú×ĂÜĂĞćđõĂđéĊ÷üÖĆî ĀøČĂêĞćïú×ĂÜÝĆÜĀüĆéìĊęöĊ
Ēîüđ×êêĉéêŠĂÖĆî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

28.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷ü ĀøČĂĕöŠ

28.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĂ÷ĎŠõć÷ĔîêĞćïúìĊę
ìĞćĔĀšđÖĉéøć÷ĕéšÖĆïÙîĔîßčößî ìĆĚÜĀöéÖĊęĒĀŠÜ
ĔîÖøèĊìĊęöĊ 3 ĒĀŠÜ×ċĚîĕð ĔĀšøąïčßČęĂ 3 úĞćéĆïĒøÖ ìĊęìĞćĔĀš
đÖĉéøć÷ĕéšÿĎÜÿčé

- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1
êĂï 2

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

1).............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................

33
33

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

ÙĞćëćö
28.3 öĊÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĂ÷ĎŠõć÷îĂÖêĞćïúìĊęìĞćĔĀšđÖĉéøć÷ĕéš
ÖĆïÙîĔîßčößî ĀøČĂĕöŠ

- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1
êĂï 2

28.4 ÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ìĊęöĊøć÷ĕéšÝćÖÿëćîìĊę
ìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĂ÷ĎŠõć÷ĔîêĞćïú

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

28.5 ÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ìĊęöĊøć÷ĕéšÝćÖÿëćîìĊę
ìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĂ÷ĎŠõć÷îĂÖêĞćïú

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

28.6 ÙøĆüđøČĂîöĊøć÷ĕéšÝćÖÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üìĆĚÜõć÷ĔîĒúą
õć÷îĂÖêĞćïú ēé÷đÞúĊę÷

ÙøĆüđøČĂîúą

34
34

ïćìêŠĂðŘ

29. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî

ÿŠüîìĊę 3 ÿč×õćüąĒúąĂîćöĆ÷
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

29.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
29.1.1 ýĎî÷Ťÿćíćøèÿč×öĎúåćîßčößîìĊęĔĀšïøĉÖćø

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

29.1.2 úćîÖĊāćĀøČĂÿîćöÖĊāć×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî ĀøČĂĀöĎŠïšćî/ßčößî Ă÷ĎŠĔîøĆýöĊĕöŠđÖĉî
3 Öĉēúđöêø ÝćÖÿîćöÖĊāć (îĆïìĊęĂ÷ĎŠĔîēøÜđøĊ÷îéšü÷)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

29.2.1 ēøÜó÷ćïćú/ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

29.2.2 ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïúöĊÖćøĔĀšïøĉÖćøêøüÝÿč×õćóđÖþêøÖø
(ÙúĉîĉÖđÖþêøÖø)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

29.2.3 ýĎî÷ŤïøĉÖćøÿćíćøèÿč× (ÿëćîĊĂîćöĆ÷Ĕîđ×êđöČĂÜ ĒúąóČĚîìĊęóĉđýþ)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

29.2 õć÷ĔîêĞćïú ìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚêĆĚÜĂ÷ĎŠ öĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)

30. ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖìĊęĕéšöćêøåćîýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 30
- ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖ Āöć÷ëċÜ ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖìčÖÿĆÜÖĆé×ĂÜõćÙøĆåĒúąđĂÖßî øüöìĆĚÜìĊęĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîÝĆéêĆĚÜ×ċĚîđĂÜ
ĒúąìĊęøĆïēĂîöćÝćÖÖøöÖćøóĆçîćßčößî ÖøöÖćøýćÿîć ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî ĒúąĂČęî ė ēé÷
ĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîđðŨîñĎšÿîĆïÿîčîÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîÜïðøąöćèĒúąïčÙúćÖø
- ýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ Āöć÷ëċÜ ýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖìĊęñŠćîđÖèæŤðøąđöĉîöćêøåćî ýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠĔîøąéĆïĀîċęÜ êćööćêøåćî
ýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠÞïĆïðøĆïðøčÜ ó.ý. 2548 ÖøöĂîćöĆ÷ ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

30.1 ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖìĊęĕéšöćêøåćîýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ×ĂÜõćÙøĆå

ÝĞćîüî

30.2 ÝĞćîüîïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĔîýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ×ĂÜõćÙøĆå

ÝĞćîüî

30.3 ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖìĊęĕéšöćêøåćîýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ×ĂÜõćÙđĂÖßî

ÝĞćîüî

30.4 ÝĞćîüîïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĔîýĎî÷ŤđéĘÖđúĘÖîŠćĂ÷ĎŠ×ĂÜõćÙđĂÖßî

ÝĞćîüî

35
35

ĒĀŠÜ
Ùî
ĒĀŠÜ
Ùî

31. øšćî×ć÷×ĂÜßĞć ĀøČĂÿëćîìĊęìĊę×ć÷÷ćßčéĀøČĂ÷ćĂĆîêøć÷ĀøČĂ÷ćÙüïÙčöóĉđýþĀøČĂüĆêëčĂĂÖùìíĉĝêŠĂÝĉêĒúąðøąÿćì
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 31
- ÷ćßčé Āöć÷ëċÜ ÷ćìĊęñĎš×ć÷ÝĆéøüöÖĆîĀúć÷ßîĉéđðŨîßčéĔîÙøćüđéĊ÷üÖĆî ēé÷öĊđÝêîćĔĀšñĎšàČĚĂĔßšøüöÖĆîđóČęĂïĞćïĆé ïøøđìć øĆÖþć
ĀøČĂðŜĂÜÖĆîēøÙ ĀøČĂĂćÖćø×ĂÜēøÙĀîċęÜēé÷đÞóćą đßŠî ÷ćßčéĒÖšðüéđöČęĂ÷ ÷ćßčéĒÖšĕ×šĀüĆé ÷ćßčéïĞćøčÜ đðŨîêšî
- ÷ćĂĆîêøć÷ Āöć÷ëċÜ ÷ćìĊęöčŠÜĀöć÷ÿĞćĀøĆïĔßšĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóđüßÖøøö ÖćøðøąÖĂïēøÙýĉúðą ĒñîðŦÝÝčïĆîĀøČĂÖćøïĞćïĆé
ēøÙÿĆêüŤ ÖćøðøąÖĂïēøÙýĉúðąĒñîēïøćèìĊęÖøąìøüÜÿćíćøèÿč× ðøąÖćýđðŨî÷ćĂĆîêøć÷ đßŠî ÷ćĒÖšĂĆÖđÿï
- ÷ćÙüïÙčöóĉđ ýþ öĊÙ üćöĀöć÷đĀöČĂî÷ćĂĆîêøć÷ êŠćÜÖĆîìĊęÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×ðøąÖćýđðŨî÷ćÙüïÙčöóĉđýþ đßŠ î
÷ćĒÖšðüéđöČęĂ÷ (ïĎúêćēàî)
- üĆêëčĂĂÖùìíĉĝ Āöć÷ëċÜ üĆêëčĂĂÖùìíĉĝêŠĂÝĉêĒúąðøąÿćììĊęđðŨîíøøößćêĉ ĀøČĂìĊęĕéšÝćÖÿĉęÜíøøößćêĉ ĀøČĂüĆêëčĂĂÖùìíĉĝêŠĂÝĉêĒúą
ðøąÿćììĊęđðŨîüĆêëčÿĆÜđÙøćąĀŤ đßŠî ÷ćîĂîĀúĆï đðŨîêšî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

31.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊøšćî×ć÷×ĂÜßĞćìĊę×ć÷÷ćßčéĀøČĂ÷ćĂĆîêøć÷ĀøČĂ÷ćÙüïÙčöóĉđýþĀøČĂüĆêëč
ĂĂÖùìíĉĝêŠĂÝĉêĒúąðøąÿćì

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

32. øšćîĂćĀćøìĊęĕéšøĆïöćêøåćî
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 32
- øšćîĂćĀćø Āöć÷ëċÜ ĂćÙćøìĊęÝĆéĕüšđóČęĂðøąÖĂïĂćĀćøĀøČĂðøčÜĂćĀćøÝîÿĞćđøĘÝĒúąÝĞćĀîŠć÷ ĔĀšñĎšàČĚĂÿćöćøëïøĉēõÙĕéšìĆîìĊ
àċęÜÙøĂïÙúčöëċÜõĆêêćÙćø ÿüîĂćĀćø ĀšĂÜĂćĀćøĔîēøÜĒøöĒúąýĎî÷ŤĂćĀćø
- ĒñÜúĂ÷ÝĞćĀîŠć÷ĂćĀćø Āöć÷ëċÜ ĒÙøŠ ĒìŠî ēêŢą ĒñÜ øëđ×Ęî ĀøČĂóćĀîąĂČęîĔé ìĊę×ć÷ĂćĀćø đÙøČęĂÜéČęö îĚĞćĒ×ĘÜ ēé÷êĆĚÜðøąÝĞćìĊę
- øšćîĂćĀćøĒúąĒñÜúĂ÷ÝĞćĀîŠć÷ĂćĀćøĕéšöćêøåćîìšĂÜëĉęî Āöć÷ëċÜ øšćîĂćĀćø ĒúąĒñÜúĂ÷ÝĞćĀîŠć÷ĂćĀćøñŠćîđÖèæŤ
öćêøåćîêćöđìýïĆââĆêĉĀøČĂ×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęî (đìýïćú/Ăïê.) ĀøČĂÖøèĊìĊęđìýïćú/Ăïê. ÷ĆÜĕöŠöĊÖćøĂĂÖđìýïĆââĆêĉ
ĀøČĂ×šĂÖĞćĀîé ÖĘÝąëČĂêćö×šĂÖĞćĀîééšćîÿč×ćõĉïćúĂćĀćø×ĂÜøšćîĂćĀćø ĒúąĒñÜúĂ÷ÝĞćĀîŠć÷ĂćĀćø ìĊęĂĂÖēé÷Öøö
ĂîćöĆ÷
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

32.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊøšćîĂćĀćøìĊęĕéšøĆïöćêøåćîìšĂÜëĉęîĀøČĂÖøöĂîćöĆ÷

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

32.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊĒñÜúĂ÷ìĊęĕéšøĆïöćêøåćîìšĂÜëĉęîĀøČĂÖøöĂîćöĆ÷

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

32.3 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊøšćîĂćĀćøìĊęĕéšøĆïöćêøåćîìšĂÜëĉęîĀøČĂÖøöĂîćöĆ÷ ìĊęöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷î
ÝćÖúĎÖÙšćđøČęĂÜÙüćöĕöŠÿąĂćé×ĂÜÿëćîìĊęĒúąĂćĀćøÖĊęĒĀŠÜ

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

32.4 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊĒñÜúĂ÷ìĊęĕéšøĆïöćêøåćîìšĂÜëĉęîĀøČĂÖøöĂîćöĆ÷ ìĊęöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îÝćÖ
úĎÖÙšćđøČęĂÜÙüćöĕöŠÿąĂćé×ĂÜÿëćîìĊęĒúąĂćĀćøÖĊęĒĀŠÜ

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

36
36

33. đéĘÖđÖĉéöĊßĊóĒúąđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠć 5 ðŘ êć÷
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 33
- đéĘÖđÖĉéöĊßĊó Āöć÷ëċÜ ÖćøìĊęìćøÖÙúĂéöćēé÷üĉíĊĔéÖĘêćöĒúąĕöŠÙĞćîċÜëċÜøą÷ąđüúć×ĂÜÖćøêĆĚÜÙøøõŤ ēé÷ìćøÖìĊęÙúĂéĂĂÖöć
îĆĚîÝąêšĂÜöĊÖćøĀć÷ĔÝđóČęĂĒÿéÜĂćÖćøìĊęïŠÜüŠćöĊßĊüĉê (öĊúöĀć÷ĔÝđÖĉîÖüŠć 3 ßĆęüēöÜ×ċĚîĕð) đßŠî Öćøđêšî×ĂÜĀĆüĔÝ ĀøČĂÖćøđêšî
×ĂÜđÿšîēúĀĉê ÿć÷ÿąéČĂ ĀøČĂÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜøŠćÜÖć÷
- ÙčèĒöŠüĆ÷øčŠîĀøČĂÙčèĒöŠüĆ÷Ĕÿ ÙČĂ öćøéćìĊęêĆĚÜÙøøõŤĒúąĔĀšÖĞćđîĉéìćøÖ Ĕî×èąìĊęêîđĂÜ÷ĆÜöĊĂć÷čîšĂ÷ÖüŠć 20 ðŘ
ÙĞćëćö
33.1 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊđéĘÖđÖĉéöĊßĊó

ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî

33.2 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊđéĘÖđÖĉéĔîÿëćîó÷ćïćú
33.3 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊđéĘÖìĊęĕöŠĕéšđÖĉéĔîÿëćîó÷ćïćú
33.4 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠć 1 ðŘ đÿĊ÷ßĊüĉê
33.5 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠć 5 ðŘ đÿĊ÷ßĊüĉê
33.6 ÝĞćîüîĒöŠìĊęđÿĊ÷ßĊüĉêøąĀüŠćÜêĆĚÜÙøøõŤ ĀøČĂøąĀüŠćÜ
ĔĀšÖĞćđîĉé
33.7 ÝĞćîüîĒöŠüĆ÷øčŠîìĊęĔĀšÖĞćđîĉéìćøÖ

ÝĞćîüî

37
37

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî

Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

34. ÙîóĉÖćø
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 34
“ÙîóĉÖćø” Āöć÷ÙüćöüŠć ïčÙÙúàċęÜöĊ×šĂÝĞćÖĆéĔîÖćøðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆî ĀøČĂđ×šćĕðöĊÿŠüîøŠüöìćÜÿĆÜÙö đîČęĂÜÝćÖ
öĊÙüćöïÖóøŠĂÜìćÜÖćøđĀĘî Öćøĕéš÷ĉî ÖćøđÙúČęĂîĕĀü ÖćøÿČęĂÿćø ÝĉêĔÝ ĂćøöèŤóùêĉÖøøö ÿêĉðŦââć ÖćøđøĊ÷îøĎšĀøČĂÙüćö
ïÖóøŠĂÜĂČęîĔé ðøąÖĂïÖĆï öĊĂčðÿøøÙĔîéšćîêŠćÜ ė ĒúąöĊÙüćöÝĞćđðŨîđðŨîóĉđýþìĊęÝąêšĂÜĕéšøĆïÙüćößŠü÷đĀúČĂéšćîĀîċęÜéšćîĔé
đóČęĂĔĀšÿćöćøëðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöĔîßĊüĉêðøąÝĞ ćüĆîĀøČĂđ×šćĕðöĊÿŠüîøŠüöìćÜÿĆÜÙöĕéšĂ÷ŠćÜïčÙÙúìĆęüĕð ìĆĚÜ îĊĚêćöðøąđõìĒúą
ĀúĆÖđÖèæŤìĊęøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøóĆçîćÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜ öîčþ÷ŤðøąÖćýÖĞćĀîé
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

34.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîóĉÖćø ĀøČĂĕöŠ

34.2 öĊÙîóĉÖćøìĆĚÜĀöé
ÙîóĉÖćøìĆĚÜĀöéĒ÷ÖđðŨî
34.2.1 ÙîóĉÖćø 1 ðøąđõì Ē÷ÖđðŨî
1) ÙîóĉÖćøìćÜêć (êćïĂéÿĂÜ×šćÜ, êćïĂé
×šćÜđéĊ÷üĒúąĂĊÖ×šćÜđúČĂîøćÜ đðŨîêšî)

- ĕöŠöĊ
- öĊ
ÝĞćîüî
ßć÷

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 35)
êĂï 2
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

ÝĞćîüî
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

5) ÙîóĉÖćøìćÜÿêĉðŦââć (đøĊ÷îøĎšĕéšßšć)

ÝĞćîüî
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

6) ÙîóĉÖćøìćÜÖćøđøĊ÷îøĎš (ÙîĂć÷č 20 ðŘ×ċĚîĕð
ìĊęđøĊ÷îøĎšĕéšßšć)

ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷
ÝĞćîüî
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

2) ÙîóĉÖćøìćÜĀĎ (Öćøĕéš÷ĉîĒúąÖćøóĎé đßŠî
ĀĎĀîüÖ, đðŨîĔïš đðŨîêšî)
3) ÙîóĉÖćøìćÜÖć÷ (ĂĆîóćê Ē×î-×ćéšüî
ĕöŠöĊòśćöČĂ- òśćđìšć đðŨîêšî)
4) ÙîóĉÖćøìćÜÝĉê (ēøÙïšć üĉÖúÝøĉê đðŨîêšî)

7) ĂĂìĉÿêĉÖ
34.2.2 ÙîóĉÖćøàĚĞćàšĂî (ÙîóĉÖćøöćÖÖüŠć 1 ðøąđõì)
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Ùî

Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

35. ñĎšðśü÷ĀøČĂêć÷éšü÷ēøÙ ĒúąĂčïĆêĉđĀêč
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 35
- ðøąßćßî 1 Ùî ðśü÷ĕéšĀúć÷ēøÙ éĆÜîĆĚîĔĀšîĆïêćöÝĞćîüîēøÙìĊęðśü÷ (îĆïàĚĞćĕéš)
- ēøÙßĉÙčîÖčî÷ć đðŨîēøÙêĉéêŠĂîĞćēé÷ĒöúÜ Ùúšć÷ÖĆîÖĆïēøÙĕ×šđúČĂéĂĂÖ
ÙĞćëćö
35.1 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊñĎšðśü÷ĀøČĂêć÷éšü÷ēøÙêŠĂĕðîĊĚ

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

1) ēøÙÙĂêĊï

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

2) ēøÙĕĂÖøî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

3) ēøÙïćéìą÷ĆÖ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

4) ēøÙïćéìą÷ĆÖĔîìćøÖĒøÖđÖĉé

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

5) ēøÙēðúĉēĂ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

6) ēøÙĀĆé

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

7) ēøÙĀĆéđ÷ĂøöĆî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

8) ēøÙÙćÜìĎö

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

9) ēøÙĕ×šÿöĂÜĂĆÖđÿï

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

10) ēøÙêĆïĂĆÖđÿïßîĉéïĊ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

11) üĆèēøÙ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

12) ēøÙúößĆÖ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

13) ēøÙđĂéÿŤ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

14) ēøÙĂčÝÝćøąøŠüÜđÞĊ÷ïóúĆî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

15) ēøÙĕ×šđúČĂéĂĂÖ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

16) ēøÙĕ×šĀüĆéĔĀâŠ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

17) ēøÙđïćĀüćî/ÙüćöéĆî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

18) ēøÙĀĆüĔÝ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

19) ēøÙöąđøĘÜ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

20) ēøÙĕ×šĀüĆé 2009

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

21) ēøÙĕ×šĀüĆéîÖ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

22) ēøÙßĉÙčîÖčî÷ć

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî
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23) ēøÙÝćÖÖćøìĞćÜćî

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

23.1) ēøÙòčśîĀĉî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.2) ēøÙĔ÷Āĉî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.3) ēøÙòčśîòŜć÷

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.4) ēøÙĀČéđĀêčĂćßĊó

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.5) ēøÙĀúĂéúöĂĆÖđÿïđøČĚĂøĆÜ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.6) ēøÙÖćøĕéš÷ĉîđÿČęĂöđĀêčđÿĊ÷ÜéĆÜ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.7) ēøÙđĀêčúéÙüćöÖéĂćÖćý

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.8) ÖćøđÝĘïðśü÷đĀêčÙüćöøšĂî

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.9) ēøÙñĉüĀîĆÜĂĆÖđÿïđĀêčÿćøøąÙć÷

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.10) ēøÙñĉüĀîĆÜĂĆÖđÿïđĀêčõĎöĉĒóš

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.11) ēøÙðüéĀúĆÜđĀêčĂćßĊó

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.12) ēøÙóĉþĂĂøŤÖćēîôĂÿđôê

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.13) ēøÙóĉþÙćøŤïćđöê

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.14) ēøÙóĉþĕóøĊìøĂ÷éŤ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.15) ēøÙóĉþÿĆÜÖąÿĊôĂÿĕôéŤ

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.16) ēøÙóĉþóćøćÙüĂì

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.17) ēøÙóĉþÖúĆ÷ēôđÿê

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.18) ēøÙóĉþēúĀąĀîĆÖ (øąïč..........................................)

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.19) ēøÙđĀêčÿćøøąđĀ÷ĒúąÿćøìĞćúąúć÷

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

23.20) ēøÙóĉþÝćÖÖŢćà (øąïč..............................................)

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

24) ēøÙĂČęîė ìĊęöĊĂćÖćøđøČĚĂøĆÜ (øąïč.............................................)

ðśü÷

Ùî êć÷

Ùî

35.2 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊñĎšïćéđÝĘïĀøČĂêć÷éšü÷ĂčïĆêĉđĀêčìćÜïÖ

ïćéđÝĘï

Ùî êć÷

Ùî

35.3 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊñĎšïćéđÝĘïĀøČĂêć÷éšü÷ĂčïĆêĉđĀêčìćÜïÖ
ĔîêĂîÖúćÜÙČî

ïćéđÝĘï

Ùî êć÷

Ùî

35.4 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊñĎšïćéđÝĘïĀøČĂêć÷éšü÷ĂčïĆêĉđĀêčìćÜîĚĞć

ïćéđÝĘï

Ùî êć÷

Ùî

35.5 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊñĎšïćéđÝĘïĀøČĂêć÷éšü÷ĂčïĆêĉđĀêčìćÜîĚĞć
ĔîßŠüÜöøÿčö

ïćéđÝĘï

Ùî êć÷

Ùî

35.6 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćöĊñĎšïćéđÝĘïĀøČĂêć÷ÝćÖĂčïĆêĉđĀêčìĊęöĊÖćøéČęöÿčøćøŠüöéšü÷ ïćéđÝĘï

Ùî êć÷

Ùî

(øąïč....................................................)
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36. การไดรับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย
คําอธิบายขอ 36.1 และ 36.3
 เมื่อมีการเจ็บปวยเล็กนอย คนในหมูบาน/ชุมชนสวนมากมีการรักษาพยาบาลเริ่มตนเปนอยางไร เชน ซื้อยากินกอนเมื่อมีอาการไมดี
จึงไปหาหมอ เพราะฉะนั้นการนับ จึงนับเฉพาะพฤติกรรมเริ่มแรกของการรักษาพยาบาลเทานั้น
 เพศทางเลือก หรือกลุมที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT : เปนตัวอักษรตัวแรกของคําวา Lesbian (เลสเบี้ยน) , Gay
(เกย) , Bisexual (ไบเซ็กชวล) และ Transgender/Transsexual (คนขามเพศ)) หมายถึง ความหลากหลายของเพศวิถี
(Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคม และบางครั้งอาจหมายถึง กลุมคนที่ไมใชกลุมรักตางเพศ แทนการระบุวา
เปนเลสเบี้ยน เกย ไบเซ็กชวล หรือคนขามเพศ
คําถาม
36.1 เมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย คนสวนมากเริ่มตน
รักษา (ตามอาการ) โดย

36.2 เมื่อเจ็บปวยรุนแรง คนในหมูบาน/ชุมชนสวนมาก
ไปรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ
ดวยพาหนะที่นิยมกัน โดยใชเวลาเดินทาง

ตัวเลือก/คําตอบ
 ไปซื้อยาซอง ยาชุด จากรานคากินเอง
 ไปรับบริการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
หรือคลินิก
 ไปรับบริการรักษาพยาบาลจาก อสม. หรือศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
 ไปรับบริการจากหมอแผนโบราณ/แพทยทางเลือก
 อื่นๆ (เชน ใชยาสามัญประจําบานรักษา ไมกินยาชุด/ยา
สมุนไพร/ยาแผนโบราณที่ไมไดปรุงขึ้นเฉพาะสําหรับตนเอง)

ตอบ 1
ตอบ 2

 ภายใน 30 นาที
 ระหวาง 30  60 นาที
 มากกวา 1 ชัว่ โมง

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3

36.3 ผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี และทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 ไดรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

 ทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

จํานวน
ชาย
เพศทางเลือก
จํานวน
ชาย
เพศทางเลือก
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คน
คน หญิง
คน
คน
คน หญิง
คน

คน

คน

ตอบ 3
ตอบ 4
ตอบ 5

ǰÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøìĞćÜćîǰǰ
ǰ

ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćǰĀöĎïŠ šćîßčößîîĊĚǰöĊÙîĕéšøïĆ ïćéđÝĘïĀøČĂđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøìĞćÜćîĀøČĂÝćÖÖćøĔßšÿćøđÙöĊÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßǰ

ǰ
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰ
ǰ
ǰǰÖćøïćéđÝĘïĀøČĂđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ ǰĀöć÷ëċÜǰ ÖćøëĎÖ×ĂÜöĊÙöïćéǰ ëĎÖ×ĂÜĀîĆÖêÖìĆïǰ ĀøČĂ
ǰ
ÖøąĒìÖêÖÝćÖìĊęÿĎÜǰÖćøïćéđÝĘïǰÖćøïćéđÝĘïÿćĀĆÿǰÖćøóĉÖćøǰĒúąÖćøđÿĊ÷ßĊüĉêÝćÖÖćøìĞćÜćîǰǰøüöìĆĚÜÖćøđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćø
ǰ
ðäĉïĆêĉÜćîïćÜĂćßĊóìĊęđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿć÷êćǰǰđßŠîǰǰßŠćÜđßČęĂöēúĀąǰđðŨîêšîǰǰ
ǰ
ǰǰÖćøđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøĔßšÿćøđÙöĊÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßǰĀöć÷ëċÜǰñĎšðśü÷öĊĂćÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰđßŠîǰñČęîÙĆîìĊęñĉüĀîĆÜǰĒîŠîĀîšćĂÖǰĕĂǰĀĂïǰ
ǰ
ĂćđÝĊ÷îǰĂčÝÝćøąøŠüÜǰĀöéÿêĉǰĔî×èąĔßšĀøČĂĀúĆÜÝćÖÖćøĔßšÿćøđÙöĊÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßǰǰǰǰ
ǰ
ǰǰ×šĂöĎúÖćøïćéđÝĘïĀøČĂđÝĘïðśü÷đÖĘïøüïøüöĕéšÝćÖøąđïĊ÷îøć÷Üćîǰ øïÖǰ ĀøČĂǰ øïÖǰ ×ĂÜÿëćîïøĉÖćøÿćíćøèÿč×ǰǰ
ǰ
ǰ ìĆĚÜîĊĚĕöŠøüöÖøèĊđÝĘïðśü÷ǰĀøČĂêć÷ÝćÖÖćøĔßšÿćøđÙöĊÖćĞ ÝĆéýĆêøĎóČßǰēé÷ñĉéüĆêëčðøąÿÜÙŤǰđßŠîǰÖćøÛŠćêĆüêć÷ǰđðŨîêšîǰ
ǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ
ǰöĊÖćøïćéđÝĘïÝćÖÖćøìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ùîǰ
ǰßć÷ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙîǰĀâĉÜǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ùîǰ
ßć÷ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙîǰĀâĉÜǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ùîǰ
ßć÷ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙîǰĀâĉÜǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ùîǰ
ßć÷ǰ
ÙîǰĀâĉÜǰ
ǰ

ǰ

ǰöĊÖćøđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøìĞćÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ

ǰ

ǰ öĊÖćøđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøìĞćÜćîĔîÖúčŠöĒøÜÜćîîĂÖøąïïÖúčŠö
üĉÿćĀÖĉÝßčößîñĎšøĆïÜćîĕðìĞćìĊęïšćîǰ
ǰöĊÖćøđÝĘïðśü÷ÝćÖÖćøĔßšÿćøđÙöĊÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰÖćøÖĊāćǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćǰöĊÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćõć÷ĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰǰ

ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙøĆĚÜǰ

ǰĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćǰöĊÖćøòřÖÿĂîÖĊāćĔĀšÖĆïðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙøĆĚÜǰ

ǰĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćǰöĊÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćøąĀüŠćÜĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙøĆĚÜǰ

ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
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Ùîǰ
Ùîǰ
Ùîǰ
Ùîǰ

ǰÝĞćîüîÿëćîïøĉÖćøÿëćîïĆîđìĉÜǰĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰ
ǰ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂǰǰ
đóýìćÜđúČĂÖǰǰĀøČĂÖúčöŠ ìĊęöÙĊ üćöĀúćÖĀúć÷ìćÜđóýǰ -(#5ǰǰđðŨîêĆüĂĆÖþøêĆüĒøÖ×ĂÜÙĞćüŠćǰ-FTCJBOǰ đúÿđïĊĚ÷î ǰ ǰ(BZǰ đÖ÷Ť ǰ ǰ
#JTFYVBMǰ ĕïđàĘÖßüú ǰĒúąǰ5SBOTHFOEFS5SBOTTFYVBMǰ Ùî×šćöđóý ǰĀöć÷ëċÜǰÙüćöĀúćÖĀúć÷×ĂÜđóýüĉëĊǰ 4FYVBMJUZ ǰ
ĒúąúĆÖþèąÖćøĒÿéÜđóýìćÜÿĆÜÙöǰĒúąïćÜÙøĆĚÜĂćÝĀöć÷ëċÜǰÖúčŠöÙîìĊęĕöŠĔßŠÖúčŠöøĆÖêŠćÜđóýǰĒìîÖćøøąïčüŠćđðŨîđúÿđïĊĚ÷îǰđÖ÷Ťǰ
ĕïđàĘÖßüúǰĀøČĂÙî×šćöđóýǰ
ǰ
ǰ

ÙĞćëćöǰ
ǰÝĞćîüîÿëćîïøĉÖćøÿëćîïĆîđìĉÜǰĔîĀöĎŠïšćî ǰ
ßčößîǰÝĞćĒîÖêćöðøąđõìǰ
 ǰÙćøćēĂđÖąǰïćøŤđïĊ÷øŤǰÙćđôśǰñĆïǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒĀŠÜǰ
ǰóîĆÖÜćîïøĉÖćøǰ
ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ßć÷ǰǰǰǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
 ǰøšćîĂćĀćøÿüîĂćĀćøǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒĀŠÜǰ
ǰóîĆÖÜćîïøĉÖćøǰ
ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ßć÷ǰǰǰǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
 ǰøšćîêĆéñöĒúąđÿøĉöÿü÷ǰøšćîêĆéñößć÷ǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒĀŠÜǰ
ǰóîĆÖÜćîïøĉÖćøǰ
ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ßć÷ǰǰǰǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
 ǰîüéĒñîēïøćèÿðćǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĒĀŠÜǰ
ǰóîĆÖÜćîïøĉÖćøǰ
ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
ßć÷ǰǰǰǰ
ÝĞćîüîǰ
ǰĒĀŠÜǰ
 ǰēøÜĒøöǰïĆÜÖąēúǰ
ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ǰóîĆÖÜćîïøĉÖćøǰ
ßć÷ǰǰǰǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ
43

ǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ

ǰÙîǰđóýìćÜđúČĂÖǰ

ǰÙîǰ

ǰÙîǰđóýìćÜđúČĂÖǰ

ǰÙîǰ

ǰÙîǰđóýìćÜđúČĂÖǰ

ǰÙîǰ

ǰÙîǰđóýìćÜđúČĂÖǰ

ǰÙîǰ

ǰÙîǰđóýìćÜđúČĂÖǰ

ǰÙîǰ

ǰ

ÿŠüîìĊę 4 ÙüćöøĎšĒúąÖćøýċÖþć

40. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

40.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
40.1.1 ýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖĀøČĂÿëćîøĆïđúĊĚ÷ÜđéĘÖÖŠĂîüĆ÷đøĊ÷î

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.2 ēøÜđøĊ÷îìĊęđðŗéÿĂîÖŠĂîøąéĆïðøąëöýċÖþć

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.3 ēøÜđøĊ÷îìĊęđðŗéÿĂîøąéĆïðøąëöýċÖþć

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.4 ēøÜđøĊ÷îìĊęđðŗéÿĂîøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîêšî

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.5 ēøÜđøĊ÷îìĊęđðŗéÿĂîøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.6 ÖćøýċÖþćñĎšĔĀâŠ (ēøÜđøĊ÷îìĊęđðŨîÿëćïĆî öĊÙøĎ îĆÖđøĊ÷î ĒúąêĆüĂćÙćø ĕöŠîĆïĂćÙćø
ßĆęüÙøćüĀøČĂüĆé ĀøČĂýćúćìĊę Öýî. öćĔßšÿĂîĀîĆÜÿČĂ)

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.7 ìĊęĂŠćîĀîĆÜÿČĂðøąÝĞćĀöĎŠïšćî/ßčößîìĊęĔßšïøĉÖćøĕéš

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.1.8 ĀšĂÜÿöčéðøąßćßî/ĀšĂÜÿöčéēøÜđøĊ÷î ĀøČĂĀšĂÜÿöčéüĆé ìĊðę øąßćßîĔßšÖćøĕéš

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.2.1 ýĎî÷ŤïøĉÖćøĒúąëŠć÷ìĂéđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøđÖþêø

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.2.2 ýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îøĎšßčößî/ýĎî÷ŤïøĉÖćøĂĉîđìĂøŤđîĘêêĞćïú

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

40.2 õć÷ĔîêĞćïú ìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚêĆĚÜĂ÷ĎŠ öĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)

41. ÖćøĕéšøĆïÖćøýċÖþćĒúąøąéĆïÖćøýċÖþć
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 41
- ÝĞćîüîñĎšÝïÖćøýċÖþć ĒúąñĎšìĊęÖĞćúĆÜýċÖþć ĔĀšîĆïđÞóćąÙîìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ÝøĉÜđìŠćîĆĚî
- ñĎšìĊęÝïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï ĕéšĒÖŠ ñĎšìĊęÝïÖćøýċÖþćßĆĚîðøąëöýċÖþćðŘìĊę 4 ÖŠĂîðŘ 2503 ñĎšìĊęÝïÖćøýċÖþćßĆĚîðøąëöýċÖþć
ðŘìĊę 7 ðŘ 2503-2521 ñĎšìĊęÝïÖćøýċÖþćßĆĚîðøąëöýċÖþćðŘìĊę 6 ðŘ 2521-2544 ĒúąñĎšìĊęÝïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï 9 ðŘ êĆĚÜĒêŠ
ðŘ 2545 đðŨîêšîĕð
- ĂŠćî đ×Ċ÷îõćþćĂĆÜÖùþ đßŠî ÖćøĂŠćî Öćøđ×Ċ÷î ÖćøÿČęĂÙüćö ĔîøąéĆïđïČĚĂÜêšî đßŠî ðøąē÷ÙÿîìîćìĆÖìć÷ ÖćøĔßšðøąē÷Ù
ïĂÖđúŠć ÙĞćëćöĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆîĕéš
- ÖćøĂĂÖÖúćÜÙĆî Āöć÷ëċÜ ÖćøìĊęîĆÖđøĊ÷îëĎÖîĞćßČęĂĂĂÖÝćÖÿëćîýċÖþćĔî×èąìĊę÷ĆÜĕöŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć ēé÷ĕöŠĕéšöĊÿćđĀêč ÝćÖ
Öćø÷šć÷ÿëćîýċÖþć
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

41.1 ÖćøĕéšøĆïÖćøýċÖþć
ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîìĊęÖĞćúĆÜìĞćÖćøýċÖþćĂ÷ĎŠĔîøąïïēøÜđøĊ÷î
ĔîøąéĆïêŠćÜė (ìĆĚÜõćÙøĆå ĒúąõćÙđĂÖßî) Ē÷ÖĕéšéĆÜîĊĚ
41.1.1 ÖĞćúĆÜýċÖþćßĆĚîÖŠĂîðøąëöýċÖþć

øüö
ßć÷

44
44

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

41.1.2 ÖĞćúĆÜýċÖþćßĆĚî ð.1 – ö.3 (ÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï)

øüö
ßć÷

41.1.3 ÝïßĆĚî ö.3 ðŘÖćøýċÖþćìĊęñŠćîöć

øüö
ßć÷
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

øüö
ßć÷
øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

41.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîìĊęĂć÷č 6-14 ðŘ ìĊęĕöŠ ĕéšđ×šćøĆïÖćøýċÖþć
ßĆĚî ð.1 – ö.3 (ÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆï 9 ðŘ)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

41.3 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîìĊęĂć÷č 6-14 ðŘ đ×šćđøĊ÷îĒêŠĕöŠÝïÖćøýċÖþć
(ĂĂÖÖúćÜÙĆî)
- ÿćđĀêč×ĂÜÖćøĂĂÖÝćÖÖćøýċÖþć 3 ĂĆîéĆïĒøÖ

ÝĞćîüî

41.1.4 ÖĞćúĆÜýċÖþćßĆĚî ö.4 ðŘÖćøýċÖþćðŦÝÝčïĆî
41.1.5 ÖĞćúĆÜýċÖþćßĆĚî ö.ðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć (đßŠî ðüß. ĄúĄ)
41.1.6 ÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆïĂîčðøĉââćĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć (đßŠî ðüÿ. ĄúĄ)
41.1.7 ÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć
41.1.8 ÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆïÿĎÜÖüŠćðøĉââćêøĊ

41.4 øąéĆïÖćøýċÖþć×ĂÜðøąßćßî
ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîìĊęÝïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆïĀøČĂÿĎÜÖüŠć ìĆĚÜĔî
øąïïĒúąîĂÖøąïïēøÜđøĊ÷î àċęÜĕöŠĕéšđøĊ÷îêŠĂĒúšü Ē÷ÖĕéšéÜĆ îĊĚ
41.4.1 ñĎšìĊęÝ ïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜ ÙĆï (øüöÙîìĊęÝ ïÖćøýċÖþć
õćÙïĆÜÙĆï ð.4, ð.7, ð.6, ö.3)

Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

Ùî

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

41.4.2 ñĎš ìĊę Ý ïßĆĚ î öĆ í ÷öýċ Ö þćêĂîðúć÷ĀøČ Ă đìĊ ÷ ïđìŠ ć
(đßŠî ðüß ðÖý ĄúĄ)

øüö
ßć÷
øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

41.4.3 ñĎšìĊęÝïĂîčðøĉââćĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć (đßŠî ðüÿ ðÖý.ÿĎÜ
ðüì ĄúĄ)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

41.4.4 ñĎšìĊęÝïðøĉââćêøĊĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

41.4.5 ñĎšìĊęÝïÿĎÜÖüŠćðøĉââćêøĊ

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî
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45

Ùî
Ùî

ÙĞćëćöǰ

ǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊÙîìĊęĂć÷čǰǰðŘǰìĊęĕöŠĕéšđ×šćøĆïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆïǰ øüöǰ
ßć÷ǰ
ǰ
ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊÙîĂć÷čǰǰðŘǰìĊęđ×šćđøĊ÷îĒêŠĕöŠÝïÖćøýċÖþćǰ
ǰ
ĂĂÖÖúćÜÙĆî ǰ
 ǰǰĔîøąéĆïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆïǰǰðŘǰ
ǰǰÿćđĀêč×ĂÜÖćøĂĂÖÝćÖÖćøýċÖþćǰǰĂĆîéĆïĒøÖǰ
ǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ

ǰÙîǰ

ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ÝĞćîüîǰ
ǰÙîǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊÙîĂć÷čǰǰðŘđêĘöǰìĊęĂŠćîđ×Ċ÷îõćþćĕì÷ǰ
ĒúąÙĉéđú×Ă÷ŠćÜÜŠć÷ĕöŠĕéšǰǰǰ

øüöǰ
ßć÷ǰ
ǰ

ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ

ǰÙîǰ

ǰĀöĎŠïšćîßčößîîĊĚǰöĊÙîĂć÷čǰǰðŘđêĘöǰìĊęĂŠćîđ×Ċ÷îõćþćĂĆÜÖùþĕéšǰ

øüöǰ
ßć÷ǰ
ǰ

ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ

ǰÙîǰ

øüöǰ
ßć÷ǰ

ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ

ǰÙîǰ

 ǰǰĔîøąéĆïǰöǰǰöǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰ
ǰǰÿćđĀêč×ĂÜÖćøĂĂÖÝćÖÖćøýċÖþćǰǰĂĆîéĆïĒøÖǰ

ǰ

ǰ×èąîĊĚÙîĔîĀöĎŠïšćîßčößîǰìĊęóúćéēĂÖćÿÝćÖÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆïĀøČĂ
ĔîøąïïēøÜđøĊ ÷îǰĕéš øĆ ïÖćøïøĉ ÖćøêćöĀúĆ ÖÿĎ êø×ĂÜÖćøýċ Öþć×ĂÜ
ÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ǰ Öýî ǰ
ǰǰÙîóĉÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøýċÖþćõćÙïĆÜÙĆïǰĒ÷ÖđðŨîǰ
 ÙîóĉÖćøìćÜøŠćÜÖć÷ìĊęßŠü÷đĀúČĂêĆüđĂÜĕéšǰ
ǰ

ǰ
øüöǰ
ßć÷ǰ
øüöǰ
ßć÷ǰ
øüöǰ
ßć÷ǰ
øüöǰ
ßć÷ǰ
øüöǰ
ßć÷ǰ
ǰ

ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ

øüöǰ
ßć÷ǰ

ǰÙîǰ
ǰÙîǰĀâĉÜǰ

ǰ

 ÙîóĉÖćøìćÜøŠćÜÖć÷ìĊęßŠü÷đĀúČĂêĆüđĂÜĕöŠĕéšǰ
ǰ

ǰ

 ÙîóĉÖćøìćÜêćǰ đßŠîǰêćïĂéÿĂÜ×šćÜ ǰêćïĂé×šćÜđéĊ÷ü
ĒúąĂĊÖ×šćÜđúČĂîøćÜǰĄúĄ ǰ
 ÙîóĉÖćøìćÜĀĎǰ đßŠîǰÖćøóĉÖćøìćÜÖćøĕéš÷ĉîĒúąÖćøóĎéǰǰ
đßŠîǰĀĎĀîüÖ ǰđðŨîĔïšǰĄúĄ ǰ
 ÙîóĉÖćøìćÜÿêĉðâ
Ŧ âćĀøČĂÖćøđøĊ÷îøĎšǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ðŦââćĂŠĂîĂĂìĉÿêĉÖ ǰ
ǰǰÙîóĉÖćøìĊęĕéšøïĆ ÖćøòřÖĂćßĊóǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

46

ǰ

ǰ

ǰÙîǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰ
ǰÙîǰ

42. ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøö×ĂÜĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø øĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąõćÙđĂÖßî
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 42
- ÖćøîĆïÝĞćîüîÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ìĊęĕéšøĆïÖćøòřÖĂïøöõć÷Ĕî×šĂđéĊ÷üÖĆîÝąĕöŠîĆïàĚĞć đßŠî ÙîđéĊ÷üÖĆîĂćÝÝąĂïøö
éšćîđÖþêøÖøøö ĒúąĂčêÿćĀÖøøö ĔĀšîĆïđóĊ÷Ü 1 Ùî đìŠćîĆĚî
- ĒêŠĔĀšîĆïàĚĞćĔîøąĀüŠćÜ×šĂĂČęîĕéš (42.1-42.3) đßŠî ÙîđéĊ÷üÖĆîĂïøöìĆĚÜéšćîĂćßĊó (×šĂ 42.1) ĒúąéšćîÖćøýċÖþć (×šĂ 42.2)
ÖĘĔĀšîĆï 1 ÙîĔîéšćîĂćßĊó ĒúąîĆïĂĊÖ 1 ÙîĔîéšćîÖćøýċÖþćĕéš
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

42.1 ĔîøĂïðŘ ìĊęñŠćîöć ÙîĔîĀöĎŠïš ćî/ßčö ßîîĊĚ ĕéšøĆïÖćøòřÖĂïøö
éšćîĂćßĊó éĆÜîĊĚ
1) éšćîđÖþêøÖøøö (ÖÿĉÖøøö, ðýčÿĆêüŤ, ðøąöÜ)

øüö
ßć÷
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

5) ÖćøđøĊ÷îøĎšÖćøĔßšÜćîéšćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý (đßŠî
ĂĉîđìĂøŤđîĘê ÙĂöóĉüđêĂøŤ ĄúĄ)

øüö
ßć÷
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

6) ÖćøđøĊ÷îøĎšêćöĒîüìćÜóøąøćßéĞćøĉ (đßŠî ðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝ
óĂđóĊ÷Ü ĄúĄ)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

2) éšćîĂčêÿćĀÖøøö
3) éšćîÖćøÙšć Öćøêúćé ÖćøïøĉÖćø
4) ĂČęîė (øąïč...............................................)
42.2 ĔîøĂïðŘ ìĊęñŠćîöć ÙîĔîĀöĎŠïš ćî/ßčö ßîîĊĚ ĕéšøĆïÖćøòřÖĂïøö
éšćîÖćøýċÖþć éĆÜîĊĚ
1) ÖćøýċÖþćĒïïđïĘéđÿøĘÝ ÖćøøèøÜÙŤđóČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšĀîĆÜÿČĂĒúą
ÖćøÝĆéÖúčŠöÿîĔÝ
2) ÖćøòřÖĂïøöéšćîÙčèíøøö Ýøĉ÷íøøö ĀîšćìĊęĒúąÿĉìíĉóúđöČĂÜ
3) ÖćøĂîčøĆÖþŤìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
4) ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉé
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Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
øüö
ßć÷
øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ
Ùî
Ùî ĀâĉÜ

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

2) ĂîćöĆ÷ĒöŠĒúąđéĘÖ

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

3) ÖćøĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ĒúąÖćøéĎĒúÿč×õćó

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

4) ÿč×õćóĂîćöĆ÷/đòŜćøąüĆÜēøÙêŠćÜė

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

5) ÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïēìþ×ĂÜ÷ćđÿóêĉé đĀúšć ĒúąïčĀøĊę

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

6) ÙüćöøĎšĒÖŠüĆ÷øčŠîđÖĊę÷üÖĆïÖćøðŜĂÜÖĆîēøÙÝćÖđóýÿĆöóĆîíŤ

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

7) ĂČęîė (øąïč............................................................)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

7) ÖćøđøĊ÷îøĎšéšćîÖãĀöć÷ĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆî
8) ÖćøđøĊ÷îøĎšéšćîÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙö (đßŠî ñĎšÿĎÜĂć÷č ÙîóĉÖćø đéĘÖĒúą
đ÷ćüßîÝĉêĂćÿć ĄúĄ)
9) ĂČęîė (øąïč...........................................................)
42.3 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ĕéšøĆïÖćøòřÖĂïøö
éšćîÿč×õćüą éĆÜîĊĚ
1) ēõßîćÖćøĒúąóùêĉÖøøöÖćøïøĉēõÙ
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Ùî
Ùî

43. โครงสรางพื้นฐาน

สวนที่ 5 การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

43.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีบริการสาธารณะตอไปนีห้ รือไม (ถาไมมีใหใส 0)
43.1.1 ศาสนสถาน
1) วัด

จํานวน
แหง
ชวงในพรรษา
พระภิกษุ
สามเณร
ชวงนอกพรรษา
พระภิกษุ
สามเณร

2) ที่พักสงฆ/สํานักสงฆ

จํานวน

แหง

3) มัสยิด

จํานวน

แหง

4) โบสถคริสต

จํานวน

แหง

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

จํานวน

แหง

รูป
รูป
รูป
รูป

44. การรวมกลุมของประชาชน และการเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

44.1 การมีสวนรวมของชุมชน
44.1.1 คนในครัวเรือนมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนตางๆ ดังนี้
1) คนในครัวเรือนเคยรวมประชุมของหมูบาน หรือกลุมตางๆ จํานวน
ที่มีในหมู บาน/ชุ มชน เชน กลุ มออมทรั พยเพื่อ การผลิ ต
กลุ ม สตรี สหกรณ ก ารเกษตร กลุ ม อาชี พ หรื อ กองทุ น
หมูบาน/ชุมชน ฯลฯ
2) คนในครัวเรือนเคยรวมทํากิจกรรมชุมชนในพื้นที่
จํานวน
(เชน ทําแผนชุมชน ปลูกตนไม ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ ฯลฯ)
3) คนในครัวเรือนไดรับประโยชนจากการรวมกิจกรรมชุมชน จํานวน
ในพื้นที่ เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสตรี สหกรณ
การเกษตร กลุมอาชีพหรือ กองทุนหมูบาน/ชุมชน ฯลฯ (เชน
ไดรับเงินทุน ไดรับสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นไดรับสวัสดิการ ฯลฯ)
44.1.2 ในรอบปที่ผานมา หมูบาน/ชุมชนนี้ มีการจัดเวทีประชาคม
ในการคนหาปญหา แกไขปญหา และจัดทําแผนชุมชน หรือไม
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 ไมมี
 ปละ 16 ครั้ง
 มากกวาปละ 6 ครั้ง

ครัวเรือน

ครัวเรือน
ครัวเรือน

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

44.1.3 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖćøÝĆéìĞćĒñîßčößî
ĒúąöĊÖćøîĞćĒñîßčößîĕððäĉïĆêĉ ĀøČĂĕöŠ

44.1.4 ĀöĎŠïšćî/ßčö ßîîĊĚ öĊÖćøêĆĚÜ ÖãÖêĉÖć×ĂÜĀöĎŠïšćîìĊęñŠćîÖćø
ðøąßćÙöĒúšü ĀøČĂĕöŠ
44.1.5 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęðäĉïĆêĉêćöÖãÖêĉÖć×ĂÜĀöĎŠïšćî

- ĕöŠöĊĒñîßčößî
- öĊĒêŠĕöŠðäĉïĆêĉêćöĒñîßčößî
- öĊĒúąĕéšðäĉïĆêĉêćöĒñîßčößî
- ĕöŠöĊ
- öĊ
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 44.2)
êĂï 2
.

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 44.2
- êšĂÜÖćøìøćïüŠć ÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî÷ĂöøĆïĒîüÙüćöÙĉéđøČęĂÜÖćøÿĀÖøèŤĀøČĂĕöŠ éĆÜîĆĚî ÖćøîĆïÙøĆüđøČĂîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøêŠćÜė (êĆüĂ÷ŠćÜđßŠî ÿĀÖøèŤßćüĕøŠĂšĂ÷ ēÙîö ðäĉøĎðìĊęéĉî đúĊĚ÷ÜÿčÖø ñĎšðúĎÖĀĂöĀĆüĔĀâŠ
ĒúąĂČęîė) ÝąĕöŠîĆïàĚĞć ÙîĔîÙøĆüđøČĂîĀîċęÜė ĂćÝđðŨîÿöćßĉÖÿĀÖøèŤĕéšöćÖÖüŠć 1 ĒĀŠÜ ĒêŠÖćøîĆïÝąîĆïÖćøđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜ
ÿĀÖøèŤĔéÿĀÖøèŤĀîċęÜđìŠćîĆĚî êĆüĂ÷ŠćÜ ÙîĔîÙøĆüđøČĂî 1 ÙøĆüđøČĂî đðŨîìĆĚÜÿöćßĉÖÿĀÖøèŤēÙîö ĒúąÿĀÖøèŤßćüĕøŠĂšĂ÷ ÖĘĔĀš
îĆïđóĊ÷Ü 1 ÙøĆüđøČĂîđìŠćîĆĚî
- ÖćøîĆïÿöćßĉÖ×ĂÜÖúčŠöĂćßĊóÖćøđÖþêø (đßŠî ÖúčŠöđÖþêøÖø ÖúčŠöĒöŠïšćî ÖúčŠö÷čüđÖþêøÖø ÖúčŠöđóćąđĀĘé ÖúčŠößćü ĕøŠĂšĂ÷
ÖúčŠößćüîć ÖúčŠößćüÿüî ÖúčŠöìĞć÷ćÜĒñŠî ÖúčŠöđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ Ēúą ĂČęîė) ÝąĕöŠîĆïàĚĞć ÙČĂ ÙîĔîÙøĆüđøČĂîđéĊ÷üÖĆîĂćÝÝąđðŨî
ÿöćßĉÖÖúčŠöĂćßĊóöćÖÖüŠć 1 ÖúčŠö ĒêŠĔĀšîĆïđóĊ÷Ü 1 ÙøĆüđøČĂîđìŠćîĆĚî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

44.2 ÖćøøüöÖúčŠö×ĂÜðøąßćßî
44.2.1 ÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîÿöćßĉÖÖúčŠö ÿĀÖøèŤ ÖĂÜìčî đßŠî ÖúčŠöĂćßĊó
ÖúčŠöĂĂöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøñúĉê ÖúčŠö ÿêøĊ ÿĀÖøèŤÖćøđÖþêø
ÖúčŠöĂćßĊóđÖþêø ĀøČĂÖĂÜìčîĀöĎŠïšćî/ßčößî đðŨîêšî
(ĕöŠîĆïàĚĞć ÖøèĊìĊęÙøĆüđøČĂîđðŨîÿöćßĉÖÖúčŠ ööćÖÖüŠć 1 ÖúčŠö
ĔĀšîĆïđðŨî 1 ÙøĆüđøČĂî)

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

44.2.2 ÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜÖúčŠöêŠćÜ ė êćö×šĂ 44.2.1 ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ
×ĂÜÿĀÖøèŤÖćøđÖþêø

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

44.2.3 ÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜÖúčŠöêŠćÜ ė êćö×šĂ 44.2.1 ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ
×ĂÜÖúčŠöĂćßĊóđÖþêø

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî
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ตัวเลือก/คําตอบ

คําถาม
44.3 การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน
44.3.1 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ตามขอ 44.2.1
และไดรั บเงิน ทุน หรือ เงิ นกู เพื่อ ใชใ นการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษา เปนตน
(ไมนับซ้ํา กรณีที่ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมมากกวา
1 กลุม ใหนับเปน 1 ครัวเรือน)
44.3.2 ครัวเรือนใชแหลงสินเชื่อเพื่อการผลิต/ประกอบอาชีพ
ดังตอไปนี้
1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

2) สหกรณ
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
4) ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/
ธนาคาร SME
5) ธนาคารพาณิชยอื่นๆ
6) สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนสินเชื่อ
ภาคอุตสาหกรรม
7) รานคา/พอคา/แมคา/นายทุน
8) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ
(เชน กองทุนหมูบาน/ชุมชน 1 ลานบาท กองทุน
ฟนฟูเกษตรกร เงินกระตุนเศรษฐกิจ 1 แสนบาท
โครงการ กข.คจ. เปนตน)
(ครัวเรือนที่ใชแหลงสินเชื่อหลายอยางใหนับเพียง
1 ครัวเรือนเทานั้น)
9) เงินกูนอกระบบ
10) อื่นๆ ระบุ.......................................................
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จํานวน

ครัวเรือน

จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวนสมาชิก
ชาย
จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน

ครัวเรือน

จํานวน
รวมเปนเงิน
จํานวน
รวมเปนเงิน

บาท
คน
คน หญิง

คน
ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท

ครัวเรือน
บาท
ครัวเรือน
บาท

45. ÖćøđøĊ÷îøĎšēé÷ßčößî
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 45.1
õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî õĎöĉðŦââćßćüïšćî ĀøČĂðøćßâŤßćüïšćî Āöć÷ëċÜ ñĎšøĎš ñĎšßĞćîćâÖćø ñĎšîĞćĀøČĂïčÙÙúêĆüĂ÷ŠćÜ Ĕîéšćî
đÖþêøÖøøö ĂčêÿćĀÖøøöĒúąĀĆêëÖøøö ÖćøĒóì÷ŤĒñîĕì÷ ÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ÖĂÜìčîĒúąíčøÖĉÝ
ßčößî ýĉúðÖøøö õćþćĒúąüøøèÖøøö ðøĆßâć ýćÿîćĒúąðøąđóèĊ ĒúąéšćîēõßîćÖćø đðŨîêšî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

45.1 ĀöĎŠïšćî/ßčö ßîîĊĚ öĊõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî õĎöĉðŦ ââćßćüïšćî ĀøČĂ
ðøćßâŤßćüïšćî ĔîÖćøóĆçîćĀöĎŠïšćî/ßčößî ĀøČĂĕöŠ
45.2 ÝĞćîüîñĎšøĎš ñĎšîĞć ñĎšßĞćîćâÖćø ïčÙÙúêĆüĂ÷ŠćÜĔîéšćîêŠćÜė ×ĂÜ
ĀöĎŠïšćî/ßčößî öĊéĆÜîĊĚ (ëšćéšćîĔéĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
45.2.1 éšćîđÖþêøÖøøö
(đßŠ î ÖćøđóćąðúĎÖ Öćø×÷ć÷óĆîíčŤóČß ÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
ÖćøđÖþêøñÿöñÿćî ÖćøìĞćĕøŠîćÿüîñÿö ÖćøðøĆïĔßš
đìÙēîēú÷ĊìĊęđĀöćąÿöÖĆïÖćøđÖþêø đðŨîêšî)

- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 45.3)
êĂï 2

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

45.2.2 éšćîĂčêÿćĀÖøøöĒúąĀĆêëÖøøö
(đßŠî ÖćøÝĆÖÿćî (ìĂđÿČęĂ ÿćîÖøąéšÜ Öøąêĉï×šćü ĒĀ Ăüî
đðŨîêšî) ÖćøßŠćÜ (ßŠćÜêĊöĊé/đĀúĘÖ/×üćî/ðŦŪîēĂŠÜ ĄúĄ)
ÖćøìĂñšć (ñšćúć÷×ĉé ñšćöĆéĀöĊę đðŨîêšî) ÖćøĒÖąÿúĆÖ
ÖćøêĆéđ÷ĘïđÿČĚĂñšć đðŨîêšî)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

45.2.3 éšćîÖćøĒóì÷ŤĒñîĕì÷
(đßŠî ĀöĂÿöčîĕóø ĀöĂ÷ćÖúćÜïšćî ĀöĂîüéĒñîēïøćè
ĀöĂ÷ćĀöšĂ ÿðć đðŨîêšî)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

45.2.4 éšćîÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
(đßŠ î Öćøïüßðś ć ÖćøÿČ ï ßąêćĒöŠ îĚĞ ć ÖćøìĞ ć Ēîü
ðąÖćøĆÜđìĊ÷ö ÖćøĂîčøĆÖþŤðśćßć÷đúî ÖćøÝĆéÖćøðśćêšîîĚĞć
Ēúąðśćßčößî đðŨîêšî)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

45.2.5 éšćîÖĂÜìčîĒúąíčøÖĉÝßčößî
(đßŠî ñĎšîĞćĔîÖćøÝĆéÖćøÖĂÜìčî×ĂÜßčößî ñĎšîĞćĔîÖćø
ÝĆéêĆĚÜÖĂÜìčî ÿüĆÿéĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćú×ĂÜßčößî ñĎšîĞć
ĔîÖćøÝĆéøąïïÿüĆÿéĉÖćøïøĉÖćøßčößî đðŨîêšî)

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

45.2.6 éšćîýĉúðÖøøö
(đßŠî Öćøüćéõćó (ÝĉêøÖøøö) ÖćøðŦŪî (ðøąêĉöćÖøøö)
îćãýĉ ú ðş éîêøĊ ÖćøĒÿéÜ ÖćøúąđúŠ î óČĚ î ïš ć î
îĆîìîćÖćø đðŨîêšî

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî
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คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

45.2.7 ดานภาษาและวรรณกรรม
(เช น ความสามารถในการอนุ รั ก ษ แ ละสร า งผลงาน
ดานภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคตาง ๆ และ
วรรณกรรมท อ งถิ่ น /การจั ด ทํ า สารานุ ก รมภาษาถิ่ น /
การปริวรรต (การเปลี่ยนแปลง) หนังสือโบราณ/การฟนฟู
การเรียนการสอนภาษาถิ่นของทองถิ่นตางๆ เปนตน)

รวม
ชาย

คน
คน หญิง

คน

45.2.8 ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี
(เช น ความสามารถประยุ ก ต และปรั บ ใช ห ลั ก ธรรม
คํ า สอนทางศาสนา ปรั ช ญาความเชื่ อ และประเพณี
ที่ มี คุ ณ ค า ให เ หมาะสมต อ บริ บ ททางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การถายทอดวรรณกรรม คําสอน การประยุกตประเพณี
บุญ เปนตน)

รวม
ชาย

คน
คน หญิง

คน

45.2.9 ดานโภชนาการ
(ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ และปรุงแตง
อาหารและยาไดเหมาะสมกับความตองการของรางกาย
ในสภาวการณตางๆ ตลอดจน ผลิตเปนสินคาและบริการ
ที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก เปนตน)

รวม
ชาย

คน
คน หญิง

คน

คําอธิบายขอ 45.3
ศูนยการเรียนรูชุมชน หมายถึง ศูนยกลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนโดยชุมชนเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน เชน ในดานการทอผา ดานการเกษตร
ทฤษฎีใหม ดานการอนุรักษปาไมแหลงน้ํา ตลอดจนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนตน
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

45.3 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีศูนยการเรียนรูชุมชน หรือไม
 ไมมี
 มี
ถาตอบวามี มีกี่แหง
45.4 ในรอบปที่ผานมา มีคนในครัวเรือนอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การเรียนรูจากปราชญชาวบานหรือจากศูนยการเรียนรูชุมชน
(แหลงเรียนรู) ทั้งในและนอกหมูบาน/ชุมชน
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ตอบ 1 (ขามไปขอ 45.4)
ตอบ 2
แหง

จํานวน

ครัวเรือน

46. ÖćøĕéšøĆïÙüćöÙčšöÙøĂÜìćÜÿĆÜÙö

ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ÙîìĊęöĊĂć÷č 60 ðŘ×ċĚîĕð ÙîóĉÖćøĒúąđéĘÖÖĞćóøšć đéĘÖëĎÖìĂéìĉĚÜ đéĘÖđøŠøŠĂîìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøéĎĒúÝćÖÙøĂïÙøĆü
ÙîĔîßčößî ÿüĆÿéĉÖćøßčößî ÿüĆÿéĉÖćøõćÙøĆå/đĂÖßî ĒúąĂČęîė Ē÷ÖđðŨî

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 46.8 46.9 Ēúą 46.11
ÖćøĕéšøĆïÖćøéĎĒúđĂćĔÝĔÿŠ Āöć÷ëċÜ ĕéšøĆïÖćøéĎĒúđĂćĔÝĔÿŠĔîßĊüĉêÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ éšćîĂćĀćøÖćøÖĉî đÿČĚĂñšćđÙøČęĂÜîčŠÜĀŠö Ēúą
ĕéšøĆïÖćøéĎ ĒúđöČęĂ÷ćöđÝĘïĕ×š ĕéšðśü÷ ÖćøéĎĒúđĂćĔÝĔÿŠéšćîÿõćóÝĉêĔÝÝćÖÙîĔîÙøĂïÙøĆü ĀöĎŠïšćîĀøČĂßčößî øüöìĆĚÜ ĕéšøĆï
ÿüĆÿéĉÖćøßčößîĀøČĂđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó ÝćÖõćÙøĆå ĀøČĂõćÙđĂÖßî ĀøČĂĕöŠ
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

46.1 ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÿöćßĉÖđÞóćą ðĎś-÷Šć ĀøČĂ êć-÷ć÷ Ă÷ĎŠÖĆïĀúćî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

46.2 ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÿöćßĉÖđÞóćąñĎšÿĎÜĂć÷č (ÙîĂć÷č 60 ðŘ×ċĚîĕð)

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

46.3 ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÿöćßĉÖđÞóćąđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠć 18 ðŘđêĘö đìŠćîĆĚî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

46.4 ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÙĎŠÿöøÿĂ÷ĎŠĔîÿõćóĀöšć÷ (ÙĎŠÿöøÿêć÷) Ā÷Šć ĀøČĂ
Ē÷ÖìćÜÖĆî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

46.5 ÙøĆüđøČĂîìĊęöĊĀĆüĀîšćÙøĆüđøČĂîđðŨîñĎšĀâĉÜĒúąöĊĀîšćìĊęøĆïñĉéßĂï
ĔîÖćøĀćøć÷ĕéšđúĊĚ÷ÜÙøĂïÙøĆü

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

46.6 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊÙîÛŠćêĆüêć÷

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

46.10 ÙîóĉÖćøìĊęĕöŠöĊìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ĀøČĂ ĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîÙøĆüđøČĂî÷ćÖÝî
ĀøČĂĕöŠöĊñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ ĒúąöĊøć÷ĕéšĕöŠđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćø÷ĆÜßĊó

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

46.11 đéĘÖÖĞćóøšć đéĘÖëĎÖìĂéìĉĚÜ đéĘÖđøŠøŠĂî ìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøéĎĒú

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

46.7 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć öĊñĎšëĎÖÖøąìĞćøčîĒøÜĔîÙøĂïÙøĆü
46.8 ÙîìĊęöĊĂć÷č 60 ðŘ×ċĚîĕð ìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøéĎĒú
46.9 ÙîóĉÖćøìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøéĎĒú
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Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

47. đéĘÖÖĞćóøšć đéĘÖëĎÖìĂéìĉĚÜ đéĘÖđøŠøŠĂî đéĘÖìĊęĕöŠĕéšúÜìąđïĊ÷îđÖĉé ĀøČĂđéĘÖìĊęĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖēøÙđĂéÿŤ

ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊđéĘÖĂć÷čêęĞćÖüŠć 18 ðŘ ìĊęđðŨîđéĘÖÖĞćóøšć đéĘÖëĎÖìĂéìĉĚÜ đéĘÖđøŠøŠĂî đéĘÖìĊęĕöŠĕéšúÜìąđïĊ÷îđÖĉé ĀøČĂđéĘÖìĊęĕéšøĆï
ñúÖøąìïÝćÖēøÙđĂéÿŤ éĆÜîĊĚ
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

47.1 đéĘÖÖĞćóøšć (ÖĞćóøšćóŠĂĀøČĂĒöŠ ĀøČĂìĆĚÜóŠĂĒúąĒöŠ ìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀć
êŠĂÖćøéĞćøÜßĊüĉê)

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

47.2 đéĘÖëĎÖìĂéìĉĚÜ (Ă÷ĎŠêćöúĞćóĆÜĕöŠöĊñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ)

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

øüö

Ùî

ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

Ùî

øüö
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

47.3 đéĘÖđøŠøŠĂî (ĕöŠöĊĀúĆÖåćîüŠćđðŨîúĎÖĀúćîĔÙø)
47.4 đéĘÖìĊęĕöŠĕéšúÜìąđïĊ÷îđÖĉé (đéĘÖìĊęóŠĂ-ĒöŠĕöŠĕéšĒÝšÜđÖĉé)
47.5 đéĘÖìĊęĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖēøÙđĂéÿŤ (đßŠî ÿĆÜÙöøĆÜđÖĊ÷Ý ĄúĄ)
47.6 đéĘÖìĊęĕöŠöĊÿĆâßćêĉĕì÷

48. ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîìĊęĕöŠöĊìĊęĂ÷ĎŠëćüøĒúąĕöŠöĊñĎšđúĊĚ÷ÜéĎ

Ùî
Ùî
Ùî
Ùî
Ùî

49. ÙüćöðúĂéõĆ÷×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
ÝĞćîüî

49.1 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîëĎÖÛŠćêć÷

ßć÷
ÝĞćîüî

49.2 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîëĎÖìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷

ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî

49.3 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîëĎÖÖøąìĞćĂîćÝćø ×Šö×Čî
ĀøČĂÖøąìĞćßĞćđøć

ÝĞćîüî
ßć÷

Ùî ĀâĉÜ

Ùî

49.4 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙîëĎÖðøąìčþøšć÷êŠĂìøĆó÷Ť

ÝĞćîüî
ßć÷

Ùî
Ùî ĀâĉÜ

Ùî
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Ùî

50. สิทธิครอบครองที่ดิน

สวนที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

50.1 ครัวเรือนทีร่ ัฐจัดสรรทีด่ ินให

จํานวน

ครัวเรือน

50.2 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่รวมทั้งหมด (เศษของไรปดทิ้ง)

จํานวน

ไร

50.2.1 พื้นที่สวนใหญของหมูบาน/ชุมชนนี้เปนเอกสารที่ดินประเภท










โฉนด
น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข
ใบจอง
ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3
นค.3
กสน.5
สทก.1ก
ส.ป.ก. 401
ไมมีเอกสารสิทธิ์

ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4
ตอบ 5
ตอบ 6
ตอบ 7
ตอบ 8
ตอบ 9

50.2.2 พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชนนี้ แยกตามประเภทเอกสารที่ดิน
ไดดังนี้
1) โฉนด

จํานวน

ครัวเรือน

2) น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข

จํานวน

ครัวเรือน

3) ใบจอง

จํานวน

ครัวเรือน

4) ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3

จํานวน

ครัวเรือน

5) นค.3

จํานวน

ครัวเรือน

6) กสน.5

จํานวน

ครัวเรือน

7) สทก.1ก

จํานวน

ครัวเรือน

8) ส.ป.ก. 401

จํานวน

ครัวเรือน

9) ไมมีเอกสารสิทธ์ิ

จํานวน

ครัวเรือน
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51. คุณภาพดิน
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

51.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญหาคุณภาพของดินในแตละชนิด หรือไม

 มีปญหามาก
 ไมมีปญหา/มีปญหานอย

ตอบ 1
ตอบ 2

 มีปญหามาก
 ไมมีปญหา/มีปญหานอย

ตอบ 1
ตอบ 2

51.3 ครัวเรือนปลูกพืชคลุมดินหรือบํารุงดิน

จํานวน

ครัวเรือน

51.4 ครัวเรือนที่ใชปุยอินทรียในการเพาะปลูก โดยไมใชปุยเคมีเลย

จํานวน

ครัวเรือน

51.5 ครัวเรือนที่ใชปุยอินทรียและปุยเคมีในการเพาะปลูก

จํานวน

ครัวเรือน

51.6 ครัวเรือนที่ใชปุยเคมีในการเพาะปลูก โดยไมใชปุยอินทรียเลย

จํานวน

ครัวเรือน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ดินตื้น
หนาดินถูกชะลาง
ดินจืด (ดินขาดอินทรียวัตถุ)
ดินมีกรวด
ดินดาน
ดินเค็ม
ดินเปรี้ยว

51.2 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญหาที่ทําใหไมสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางเต็มที่
หรือไม
1) ดินไมดี
2) ขาดแคลนแรงงาน
3) ปลูกพืชไมคุมทุน
4) ไมมีความรูในการเพาะปลูกพืชอื่น
5) ขาดน้าํ เพื่อการเกษตร
6) มีน้ําทวมขังในพื้นที่
7) อื่นๆ ระบุ..................................................................................

52. การใชประโยชนที่ดิน
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

52.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลีย้ งสัตว)
52.2 มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและ/หรือเลี้ยงสัตวเทาใด
เมื่อเทียบกับพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของหมูบาน/ชุมชน
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ไร
 ใชมากกวารอยละ 90 ตอบ 1
 ใชระหวางรอยละ 7590 ตอบ 2
 ใชระหวางรอยละ 5074 ตอบ 3
 ใชนอยกวารอยละ 50 ตอบ 4

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

ÙĞćëćö
52.3 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êóČĚîìĊęìĀćø
52.4 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êóČĚîìĊęøćßóĆÿéč
52.5 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊóČĚîìĊęÿŠüîÖúćÜàċęÜđðŨîìĊęēúŠÜĒúą/ĀøČĂóČĚîìĊęÿćíćøèðøąē÷ßîŤ
×ĂÜĀöĎŠïšćî

ĕøŠ
ĕøŠ
ĕøŠ

53. ÙčèõćóîĚĞć
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 53.1
ĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî ĕéšĒÖŠ ĒĀúŠÜîĚĞćíøøößćêĉìĊęÿćöćøëîĞćîĚĞć×ċĚîöćĔßšĕéš ĒúąĒĀúŠÜîĚĞćìĊęÿøšćÜ×ċĚî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

53.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî ĀøČĂĕöŠ
- ĕöŠöĊ
- öĊ
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

53.1.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉîìĆĚÜĀöé Ē÷ÖđðŨî
1) ÙčèõćóđĀöćąÿöéĊ
2) ÙčèõćóđĀöćąÿöóĂĔßš
3) ÙčèõćóĕöŠđĀöćąÿö

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 53)
êĂï 2
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 53.2
ðøąđõì×ĂÜĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî
êĂï 1 ìąđúÿćï ïċÜ
êĂï 2 ĒöŠîĚĞć
êĂï 3 ÙĎ ÙúĂÜ úĞćĀšü÷
êĂï 4 ĀîĂÜîĚĞć
êĂï 5 îĚĞćêÖ îĚĞćàĆï îĚĞćóč
êĂï 6 ÿøąîĚĞć
êĂï 7 đ×ČęĂî ĂŠćÜđÖĘïîĚĞć
êĂï 8 ÙúĂÜÿŠÜîĚĞć òć÷ ìĞćîï ðøąêĎîĚĞć
êĂï 9 ĂČęîė

ÙčèõćóîĚĞć
êĂï 1 đĀöćąÿöéĊ Āöć÷ëċÜ ĕöŠöĊÖúĉęîĒúąÿĊñĉéðÖêĉÝćÖíøøößćêĉ öĊÿĆêüŤîĚĞćĂćýĆ÷
Ă÷ĎŠĕéšêćöíøøößćêĉ ĕöŠđðŨîĒĀúŠÜøĂÜøĆï×ĂÜđÿĊ÷ đßŠî ×÷ąĀøČĂîĚĞćìĉĚÜÝćÖïšćîđøČĂî
ĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøĔé ė
êĂï 2 đĀöćąÿöóĂĔßš Āöć÷ëċÜ ĕöŠöĊÖúĉęîĒúąÿĊñĉéðÖêĉÝćÖíøøößćêĉ öĊÿĆêüŤîĚĞć
ĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĕéšêćöíøøößćêĉ đðŨîĒĀúŠÜ øĂÜøĆï×ĂÜđÿĊ÷ đßŠî ×÷ąĀøČĂîĚĞćìĉĚÜ ÝćÖ
ïšćîđøČĂî ĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøĔé ė
êĂï 3 ĕöŠđĀöćąÿö Āöć÷ëċÜ öĊÖúĉęîĒúąÿĊñĉéðÖêĉÝćÖíøøößćêĉĕöŠöĊÿĆêüŤîĚĞć ĂćýĆ÷
Ă÷ĎŠĕéšêćöíøøößćêĉđðŨîĒĀúŠÜøĂÜøĆï×ĂÜđÿĊ÷ đßŠî ×÷ąĀøČĂîĚĞćìĉĚÜ ÝćÖïšćîđøČĂî
ĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćø

ÙĞćëćö
53.2 ëšćöĊĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî ĔĀšøąïčßČęĂĒúąđúČĂÖĀöć÷đú×ÙĞćêĂï×ĂÜðøąđõìĒúą
Ùčèõćó×ĂÜĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉî
1) ßČęĂ...................................................................................................................
2) ßČęĂ...................................................................................................................
3) ßČęĂ.................................................................................................................
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êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
ðøąđõì
Ùčèõćó

54. การปลูกปาหรือไมยืนตน
คําถาม
54.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือเขตอุทยานแหงชาติ

ตัวเลือก/คําตอบ
ไร

54.2 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่สาํ หรับปลูกปาหรือไมยืนตน

ไร

54.3 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปาหรือไมยืนตนแลว

ไร

54.4 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ปาชุมชน

ไร

55. การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม











คําอธิบายขอ 55
ขยะมูลฝอย หมายความรวมถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว
หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นๆ
การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม การขนถาย การขนสง และการกําจัดขยะมูลฝอย โดยมี
มาตรการปองกันไมใหขยะมูลฝอยเปนสาเหตุของสภาพรกรุงรังจนกอใหเกิดปญหา เหตุรําคาญ หรืออุบัติภัย หรือเปนแหลง
เพาะพันธุของสัตวและแมลงนําโรค หรือกอใหเกิดมลพิษทางดิน น้ํา และอากาศ
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่ทําดวยวัสดุแข็งแรง
มีฝาปด และมีความจุพอเพียงกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
การขนถายหรือขนสงขยะมูลฝอย หมายถึง การลําเลียงขยะมูลฝอยจากสถานที่เกิดขยะไปยังสถานที่กําจัด ที่สามารถ
ปองกันการฟุงกระจาย และการตกหลนของขยะมูลฝอยได
การกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบวิธีหมักทําปุย หรือวิธีเผาในเตาเผา
หรือสถานที่ที่จัดไวเฉพาะเพื่อการเผาขยะ
น้ําเสีย หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปอนอยู
มลพิ ษ ทางอากาศ หมายถึ ง ภาวะอากาศที่ มี ส ารเจื อ ปนอยู ใ นปริ ม าณที่ สู ง เช น ฝุ น ละอองจากลมพายุ ไฟไหม ป า
กาซธรรมชาติ มลพิษจากทอไอเสีย เปนตน
มลพิษทางเสียง หมายถึง เสียงที่ดังเกินความจําเปน จนกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของคน มาจากแหลงตาง ๆ
มากมาย ไดแก การคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม เปนเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรขนาดตาง ๆ ครัวเรือน
เปนเสียงที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใชภายในบาน เชน เครื่องตัดหญา เครื่องดูดฝุน เครื่องขัดพื้น วิทยุ โทรทัศน เปนตน
ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองคประกอบของวัตถุอันตราย ไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ
วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัดกรอน วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง เคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่น
วิธีการกําจัดของเสียอัตรายอยางถูกสุขลักษณะ (กรมควบคุมมลพิษ)
1. การนํากลับมาใชใหม (Recycle) เปนการกําจัดของเสียอันตรายบางประเภทที่สามารถรีไซเคิลวัสดุมาใชในกระบวนการ
ผลิตได เชน แบตเตอรี่รถยนต หลอดฟลูออเรสเซนต เปนตน
2. การปรับเสถียร/ฝงกลบ (Stabilization/Secure Landfill) เหมาะสําหรับของเสียอันตรายที่เปนของแข็งหรือ
กากตะกอน เชน กรดและดาง ของแข็งปนเปอนโลหะหนักถานไฟฉาย สารเคมีที่เปนพิษต าง ๆ เชน ผงซักฟอก
ยาและเครื่องสําอางที่หมดอายุ เปนตน
3. การผสมของเสียเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel blending) เปนการกําจัดสารเคมีประเภทน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันหลอลื่น
ใชแลว รวมทั้งของเสียอินทรีย สารที่สามารถติดไฟได เชน กาว สี ตัวทําละลาย เปนตน
4. การกําจัดโดยระบบเตาเผา (Incineration) เหมาะสําหรับของเสียอันตรายที่ไมสามารถกําจัดไดดวยวิธีการปรับเสถียร
และฝงกลบได ของเสียที่นํามาเผาตองมีคาความรอนคอนขางสูง เชน น้ํามันหลอลื่นใชแลว ตัวทําละลาย สารกําจัด
ศัตรูพืช (รวมทั้งภาชนะปนเปอน) เปนตน
5. ของเสียที่ตองใชความชํานาญเฉพาะดานในการกําจัด หรือกําจัดโดยวิธีพิเศษ ไดแก วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสี ของเสียติดเชื้อ
จากโรงพยาบาล เปนตน
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คําอธิบายขอ 55 (ตอ)
 ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ถูกสุขลักษณะ แบงออกเปน 6 แบบ ไดแก (กรมควบคุมมลพิษ)
1.ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
เปน ระบบบํ าบั ดน้ํา เสี ยที่ อาศั ยธรรมชาติในการบํ าบัด สารอิน ทรี ยใ นน้ํา เสี ย ซึ่ งแบงตามลัก ษณะการทํา งานได
3 รูปแบบ คือ บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) และ
หากมีบอหลายบอตอเนื่องกัน บอสุดทายจะทําหนาที่เปนบอบม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสู
สิ่งแวดลอม
2.ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุนลอยหรือยึดติดกับ
แทนก็ได เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใชยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียไดเร็วขึ้นกวา
การปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถลดปริม าณความสกปรกของน้ํา เสี ยในรู ปของค าบี โอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได รอ ยละ 8095
โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศ ซึ่งนอกจากจะทําหนาที่
เพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ําในบอดวย ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยางทั่วถึงภายในบอ
3.ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland)
บึงประดิษฐ มี 2 ประเภทไดแก แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับบึงธรรมชาติ
และแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสําหรับปลูกพืชน้ําและชั้นหินรองกนบอเพื่อเปน
ตัวกรองน้ําเสีย
4.ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge Process)
เปนวิธีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีววิทยา โดยใชแบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เปนตัวหลักใน
การยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถบําบัดไดทั้ง
น้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แตการเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุงยากซับซอน เนื่องจากจําเปนจะตองมีการ
ควบคุมสภาวะแวดลอมและลักษณะทางกายภาพตาง ๆ ใหเหมาะสมแกการทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย เพื่อใหระบบมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด ในปจจุบัน ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจมีการพัฒนาใชงานหลายรูปแบบ เชน ระบบแบบกวนสมบูรณ
(Completly Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
หรือ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor) เปนตน
5.ระบบบําบัดน้ําเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
เปนระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใชแบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน (Aerobic
Bacteria) เปนตั วหลั กในการย อยสลายสารอิน ทรีย ในน้ํา เสีย และเจริ ญเติบ โตเพิ่มจํา นวน กอนที่จะถูกแยกออกจากน้ําทิ้ ง
โดยวิธีการตกตะกอน
6.ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC)
ระบบแผนจานหมุนชีวภาพเปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาใหน้ําเสียไหลผานตัวกลางลักษณะทรงกระบอกซึ่งวาง
จุมอยูในถังบําบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุนอยางชา ๆ เมื่อหมุนขึ้นพนน้ําและสัมผัสอากาศ จุลินทรียที่อาศัยติดอยูกับตัวกลาง
จะใชออกซิเจนจากอากาศยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียที่สมั ผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะนําน้ําเสียขึ้นมาบําบัดใหม
สลับกันเชนนี้ตลอดเวลา
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คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

55.1 การจัดการขยะมูลฝอย
55.1.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญ
 หาขยะมูลฝอย หรือไม
 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2 (ขามไปขอ 55.1.3)

 ไมมี
 มี

ตอบ 1 (ขามไปขอ 55.2)
ตอบ 2

 ไมถูกสุขลักษณะ
 ถูกสุขลักษณะ

ตอบ 1
ตอบ 2






ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

55.1.2 ในกรณีที่มีปญ
 หา มีการจัดการขยะมูลฝอย หรือไม

55.1.3 ในกรณีที่มีการจัดการขยะมูลฝอย สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยไดถูกสุขลักษณะ หรือไม
55.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยดําเนินงานโดยหนวยงานใด

หมูบาน/ชุมชน
อบต./เทศบาล
เอกชน
อื่นๆ ระบุ......................

55.2 การจัดการขยะของเสียอันตราย
55.2.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญหาขยะของเสียอันตราย หรือไม

55.2.2 ในกรณีที่มีปญหา มีการจัดการขยะของเสียอันตราย
หรือไม
55.2.3 ในกรณีที่มีการจัดการขยะของเสียอันตราย สามารถ
กําจัดขยะของเสียอันตรายไดถูกสุขลักษณะ หรือไม

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2 (ขามไปขอ 55.2.3)

 ไมมี
 มี

ตอบ 1 (ขามไปขอ 55.3)
ตอบ 2

 ไมถูกสุขลักษณะ
 ถูกสุขลักษณะ

ตอบ 1
ตอบ 2






ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

55.2.4 การจัดการขยะของเสียอันตรายดําเนินงานโดยหนวยงานใด
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หมูบาน/ชุมชน
อบต./เทศบาล
เอกชน
อื่นๆ ระบุ......................

คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

55.3 การบําบัดน้ําเสีย
55.3.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญหาน้ําเสีย หรือไม
 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2 (ขามไปขอ 55.3.3)

55.3.2 ในกรณีที่มีปญหา แหลงของน้ําเสียมาจากที่ใด
 ครัวเรือน
ตอบ 1
 โรงงาน
ตอบ 2
 อื่นๆ ระบุ...................... ตอบ 3
55.3.3 มีการบําบัดน้ําเสียในบริเวณหมูบาน/ชุมชน หรือไม

55.3.4 ในกรณีท่มี ีการบําบัดน้ําเสีย สามารถจัดการได
ถูกสุขลักษณะ หรือไม

 ไมมี
 มี

ตอบ 1 (ขามไปขอ 55.4)
ตอบ 2

 ไมถูกสุขลักษณะ
 ถูกสุขลักษณะ

ตอบ 1
ตอบ 2






ตอบ 1
ตอบ 2
ตอบ 3
ตอบ 4

55.3.5 การบําบัดน้ําเสียดําเนินงานโดยหนวยงานใด
หมูบาน/ชุมชน
อบต./เทศบาล
เอกชน
อื่นๆ ระบุ......................

55.4 การจัดการมลพิษทางอากาศ
55.4.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญ
 หามลพิษทางอากาศ หรือไม
 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2 (ขามไปขอ 55.5)

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2

55.4.2 ในกรณีที่มีปญ หามลพิษทางอากาศ มีสาเหตุเกิดจากมลพิษใด
1) การคมนาคมขนสง

2) การประกอบอาชี พ ของชุ ม ชน เช น เผาถ า น
เกษตรกรรม ฯลฯ
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คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

3) การเผาขยะ
 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2

 ไมไดรวม
 รวมแกไข

ตอบ 1
ตอบ 2

 ไมไดรวม
 รวมแกไข

ตอบ 1
ตอบ 2

 ไมไดรวม
 รวมแกไข

ตอบ 1
ตอบ 2

 ไมไดรวม
 รวมแกไข

ตอบ 1
ตอบ 2

 ไมไดรวม
 รวมแกไข

ตอบ 1
ตอบ 2

 มี
 ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2 (ขามไปขอ 56)

4) ไฟปาหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

5) โรงงานอุตสาหกรรม

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

55.4.3 ในกรณีที่มีปญหามลพิษทางอากาศ มีหนวยงานใดบาง
ที่รวมจัดการแกไขปญหา
1) หมูบาน/ชุมชน
2) อบต./เทศบาล

3) เอกชน

4) หนวยงานภาครัฐจากสวนกลาง

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

55.5 การจัดการมลพิษทางเสียง
55.5.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีปญ
 หาดานมลพิษทางเสียง จนทําให
เกิดความรําคาญอยางตอเนื่อง หรือไม
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ÙĞćëćöǰ

êĆüđúČĂÖÙĞćêĂïǰ
ǰ

ǰ

ǰĔîÖøèĊìĊęöĊðŦâĀćöúóĉþìćÜđÿĊ÷ÜǰöĊÿćđĀêčđÖĉéÝćÖđĀêčĔéǰ
 ēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöǰ

ǰ
 öĊǰ
 ĕöŠöĊǰǰ

 ÖćøÙöîćÙö×îÿŠÜǰ

ǰ
 öĊǰ
 ĕöŠöĊǰǰ

 øšćîĂćĀćøĒúąÿëćîïĆîđìĉÜǰ

ǰ
 öĊǰ
 ĕöŠöĊǰǰ

 ÖćøđøŠÜđÙøČęĂÜ×ĂÜ÷ćîóćĀîąǰ

ǰ
 öĊǰ
 ĕöŠöĊǰǰ

 ĂČęîėǰøąïčǰ

ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ
ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ
ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ
ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

 öĊǰ
 ĕöŠöĊǰǰ
ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ
ǰ

ǰ
 ĕöŠĕéšøŠüöǰ
 øŠüöĒÖšĕ×ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

 Ăïêđìýïćúǰ

ǰ
 ĕöŠĕéšøŠüöǰ
 øŠüöĒÖšĕ×ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

 đĂÖßîǰ

ǰ
 ĕöŠĕéšøŠüöǰ
 øŠüöĒÖšĕ×ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

 ĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåÝćÖÿŠüîÖúćÜǰ

ǰ
 ĕöŠĕéšøŠüöǰ
 øŠüöĒÖšĕ×ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

 ĂČęîėǰøąïčǰ

ǰ
 ĕöŠĕéšøŠüöǰ
 øŠüöĒÖšĕ×ǰ

ǰ
êĂïǰǰǰ
êĂïǰǰǰ

ǰ ĔîÖøèĊìĊęöĊðŦâĀćöúóĉþìćÜđÿĊ÷ÜǰöĊĀîŠü÷ÜćîĔéïšćÜǰ
ìĊęøŠüöÝĆéÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćǰ
 ĀöĎŠïšćîßčößîǰ

ǰ
ǰ
ǰ

64

ÿŠüîìĊę 7 ÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜßčößîĒúąõĆ÷óĉïĆêĉ
56. ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

56.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚöĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
56.1.1 ìĊęìĞćÖćøêĞćøüÝßčößî

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

ÝĞćîüî

ĒĀŠÜ

56.2 õć÷ĔîêĞćïú ìĊęĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚêĆĚÜĂ÷ĎŠ öĊïøĉÖćøÿćíćøèąêŠĂĕðîĊĚĀøČĂĕöŠ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
56.2.1 ÿëćîĊêĞćøüÝ
ÿëćîĊêĞćøüÝ ÝąêšĂÜöĊêĆüĂćÙćøëćüøĒúąöĊêćĞ øüÝðäĉïĆêĉÜćîðøąÝĞć ĔîÖøèĊìĊęđðŨîìĊęóĆÖ
×ĂÜÿć÷êøüÝ ĀøČĂìĊęóĆÖ/ìĊęìĞćÖćøêĞćøüÝßčößî ÝąĕöŠîĆïüŠćđðŨîÿëćîĊêĞćøüÝ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 57 - 60
öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂĔßšđðŨî×šĂöĎúĔîÖćøĀćĒîüìćÜÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉéĔĀšÖĆïðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćîđóČęĂĔĀšóšîÝćÖ
óĉþõĆ÷×ĂÜ÷ćđÿóêĉéđìŠćîĆĚî ĕöŠöĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂÖćøðøćïðøćöĀøČĂÝĆïÖčöñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéĒêŠĂ÷ŠćÜĔé
- ÷ćđÿóêĉé Āöć÷ëċÜ ñÜ×ćü đăēøĂĊî òŗũî ÖĆâßć ÷ćïšć ÿćøøąđĀ÷ óČßÖøąìŠĂö ÷ćÙúć÷đÙøĊ÷é ÷ćÖúŠĂöðøąÿćì ÷ćĂĊ ÷ćđúĉô
÷ćđÙ đÙêćöĊî ēÙđÙî ĕĂàŤ đðŨîêšî ìĆĚÜîĊĚĕöŠîĆïøüöđĀúšć ïčĀøĊę ĀøČĂ÷ćĒÖšðüéêŠćÜ ė
- ñĎšĔßšĀøČĂñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéĔîĀöĎŠïšćî Āöć÷ëċÜ ñĎšĔßšĀøČĂñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćîîĊĚđìŠćîĆĚî ēé÷ĕöŠîĆïøüöñĎšĔßšĀøČĂ
ñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéÝćÖìĊęĂČęîöćöĆęüÿčö ĀøČĂĔßšĔîĀöĎŠïšćîîĊĚđðŨîÿëćîìĊęđÿó÷ćđÿóêĉé ÷Ăéøüö×ĂÜñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéêćößîĉé÷ć
êšĂÜđìŠćÖĆïĀøČĂöćÖÖüŠć ÷ĂéøüöñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéìĆĚÜĀöé ×ĂÜĀöĎŠïšćîĔî×šĂ 57.1
- ñĎšĔßšĀøČĂñĎšđ ÿó÷ćđÿóêĉé êćöÙĞćÿĆęÜ ýĎî÷ŤĂĞćîü÷ÖćøêŠĂÿĎšđóČęĂđĂćßîą÷ćđÿóêĉéĒĀŠÜßćêĉìĊę 16/2546 ëČĂüŠćđðŨî ñĎšðśü÷
ÙüøĕéšøĆïÖćøéĎĒúĕéšøĆïÖćøïĞćïĆéøĆÖþć
- đÖþêøÖøøö Āöć÷ëċÜ ÖćøìĞćîć ìĞćĕøŠ ìĞćÿüî đúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ ēé÷đðŨîđÝšć×ĂÜÖĉÝÖćøĕöŠĔßŠđðŨîñĎšøĆïÝšćÜ
- ðøąöÜ Āöć÷ëċÜ ÖćøìĞćÖćøðøąöÜ ìĆĚÜìĊęđðŨîđÝšć×ĂÜÖĉÝÖćøĒúąđðŨîĒøÜÜćîøĆïÝšćÜìĞćðøąöÜ
- øĆïÝšćÜ Āöć÷ëċÜ ÖćøøĆïÝšćÜìĞćÜćîĔîõćÙđÖþêø (đßŠî êĆéĂšĂ÷ ×čéöĆîÿĞćðąĀúĆÜ ÖøĊé÷ćÜ đðŨîêšî) ÖćøøĆïÝšćÜìĞćÜćî
ĔîēøÜÜćî øĆïÝšćÜĔîÿëćîđøĉÜøö÷Ť øĆïĔßšĔîïšćî ĒúąøĆïÝšćÜìĆęüĕð

57. ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖćøĔßš÷ćđÿóêĉé ĀøČĂĕöŠ
- öĊ
- ĕöŠöĊ

êĂï 1
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 57.5)
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ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

57.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéìĆĚÜĀöé

ÝĞćîüî

57.2 ßîĉé×ĂÜđÿóêĉéÿŠüîĔĀâŠìĊęöĊÖćøĔßšĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ

- öĊÖćøĔßš
- ĕöŠöĊÖćøĔßš

êĂï 1
êĂï 2

- öĊÖćøĔßš
- ĕöŠöĊÖćøĔßš

êĂï 1
êĂï 2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

đăēøĂĊî
òŗũî
ÖĆâßć
÷ćïšć
ÿćøøąđĀ÷ (Öćü, ìĉîđîĂøŤ)
óČßÖøąìŠĂö
ÿćøÖúŠĂöðøąÿćì/÷ćÙúć÷đÙøĊ÷é
÷ćĂĊ/÷ćđúĉô
÷ćđÙ/đÙêćöĊî
ēÙđÙî
ĕĂàŤ
ĂČęîė øąïč.............................................

57.3 ĂćßĊóĀøČĂÿëćîą×ĂÜñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ùî

îĆÖđøĊ÷î/îĆÖýċÖþć
đÖþêøÖøøö (ðúĎÖóČß ðýčÿĆêüŤ)
ðøąöÜ
øĆïÝšćÜ
Ùšć×ć÷
ÖøøöÖø (ÖŠĂÿøšćÜ ĒïÖĀćö ĔßšĒøÜÜćî)
üŠćÜÜćî
đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå Ăïê./đìýïćú
đóýĀâĉÜ
đ÷ćüßîĂć÷čêęĞćÖüŠć 15 ðŘ
đ÷ćüßîĂć÷čøąĀüŠćÜ 15 – 20 ðŘ
ĒøÜÜćîêŠćÜéšćü
ĂČęîė øąïč.............................................
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ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

57.4 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ ñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéàČĚĂ÷ćđÿóêĉéöćÝćÖìĊęĔé
- õć÷ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
- õć÷îĂÖĀöĎïŠ šćî/ßčößî
- ìĆĚÜÿĂÜĒĀúŠÜ

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3

57.5 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ ĀøČĂĕöŠ
- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 58)
êĂï 2

57.5.1 ñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ

ÝĞćîüî

Ùî

57.5.2 ñĎšĔßš÷ćđÿóêĉéìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ ĒúąÖúĆïÿĎŠĀöĎŠïšćî/ßčößî

ÝĞćîüî

Ùî

58. đöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøĔßš÷ćđÿóêĉéĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ÖĆïðŘìĊęñŠćîöć ÿëćîÖćøèŤÖćøĔßš÷ćđÿóêĉéđðŨîĂ÷ŠćÜĕø
- đóĉęö×ċĚî
êĂï 1
- ÙÜìĊę
êĂï 2
- úéúÜ
êĂï 3

59. ñĎšĔßš÷ćđÿóêĉé ĕéšÖŠĂÙüćöđéČĂéøšĂîêŠĂĀöĎŠïšćî/ßčößî ĀøČĂĕöŠ
- ÖŠĂÙüćöđéČĂéøšĂî
- ĕöŠÖŠĂÙüćöđéČĂéøšĂî

êĂï 1
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 60)

ÙĞćëćö
- öĊ
- ĕöŠöĊ

59.1 öĊÖćøÖŠĂÙüćöđéČĂéøšĂîĔîđøČęĂÜêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï
êĂï 1
êĂï 2

úĆÖìøĆó÷Ť/ßĉÜìøĆó÷Ť
ÖøøēßÖìøĆó÷Ť
ìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷/ìąđúćąüĉüćì
ÖŠĂÙüćöøĞćÙćâĔĀšÖĆïÙîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
đðŨîĒĀúŠÜĒóøŠøąïćé÷ćđÿóêĉéĔîĀöĎŠïšćîĀøČĂßčößî
ìĞćĂîćÝćø×Šö×ČîÖøąìĞćßĞćđøć
ĂČęîė øąïč.............................................

60. ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉé ĀøČĂĕöŠ
- ĕöŠöĊ
- öĊ

67
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êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 61)
êĂï 2

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

60.1 ñĎšéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉé ÙČĂĔÙø
-

đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå
Ăïê. /đìýïćú
ÖúčŠöĂÜÙŤÖøđĂÖßî (NGO)
ÖúčŠöðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
đÞóćąđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåĒúąÖúčŠö
ðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
- ìĆĚÜđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå Ăïê./đìýïćú
ÖúčŠöĂÜÙŤÖøđĂÖßî ĒúąÖúčŠö
ðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
- ĂČęîė øąïč..........................
60.2 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ĀöĎŠïšćî/ßčößîöĊÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúą
ĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉé êŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ
1) ÖćøêĆĚÜÖã/ÖêĉÖć×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî
2) ÖćøðøąßčöðøąßćÙöĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂĂ÷ŠćÜîšĂ÷đéČĂîúąÙøĆĚÜ
3) Öćøđéĉîđüø÷ćö/đòŜćøąüĆÜ/êĆĚÜÝčéêøüÝĔîĀöĎŠïšćî
4) ÖćøĒÝšÜ×ŠćüÿćøĔîÖćøêĉéêćöñĎšöĊóùêĉÖøøöđÿóêĉé/Ùšć÷ćđÿóêĉé
5) ÖćøøèøÜÙŤđñ÷ĒóøŠĔĀšÙüćöøĎšĒÖŠßćüïšćî
6) ÖćøÝĆéĂïøöÖúčŠöđÿĊę÷Ü
7) ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖĉÝÖøøöìćÜđúČĂÖĔĀšÖĆïÖúčŠöđ÷ćüßî
8) ÖćøïĞćïĆéøĆÖþćñĎšêĉé÷ćđÿóêĉé
9) ÖćøÿŠÜñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéĕðïĞćïĆéøĆÖþćêćöÿëćîïĞćïĆé
10) ÖćøéĎĒúßŠü÷đĀúČĂñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéøĆÖþć
11) ÖćøÿŠÜđÿøĉöĂćßĊóĔĀšÖĆïñĎšìĊęđúĉÖ÷ćđÿóêĉéĒúšü
12) ÖćøéĎĒúßŠü÷đĀúČĂñĎšìĊęÙšć÷ćđÿóêĉéìĊęÖúĆïĔÝĒúšüĀøČĂñŠćîēÙøÜÖćø
ìĞćÙüćöéĊđóČęĂĒñŠîéĉî
13) ÖćøÝĆéêĆĚÜÖĂÜìčî÷ćđÿóêĉéĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî
14) ÖĉÝÖøøö ĀøČĂÖøąïüîÖćøìĊęÿŠÜđÿøĉöĔĀšđÖĉéÖćøĒúÖđðúĊę÷î/đøĊ÷îøĎš
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- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1
êĂï 2

êĂï 1
êĂï 2
êĂï 3
êĂï 4
êĂï 5
êĂï 6
êĂï 7

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

15) Öćøêĉéêćö/ìïìüîÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćî÷ćđÿóêĉéìĊęñŠćîöć
16) ÖćøđßČĂę öē÷Ü/×÷ć÷đÙøČĂ×Šć÷ÖĆïĀöĎŠïšćî/ßčößîĂČęîė
17) ÖćøêĆĚÜýĎî÷ŤđøĊ÷îøĎšđóČęĂÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀć÷ćđÿóêĉé
18) ÖĉÝÖøøöĂČęîė øąïč.....................................

61. ÙüćöðúĂéõĆ÷ÝćÖõĆ÷óĉïĆêĉ
ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 61
- õĆ÷óĉïĆêĉ Āöć÷ëċÜ đĀêčÖćøèŤìĊęĂćÝđÖĉéÝćÖíøøößćêĉ ĀøČĂÖćøÖøąìĞć×ĂÜöîč þ ÷Ť àċęÜ öĊñúÖøąìïêŠĂÙüćööĆęîÙÜĒúą
ÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîßĊüĉêĒúąìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜðøąßćßî ÿŠÜñúĔĀšđÖĉéðŦâĀćêŠĂÝĉêĔÝĂ÷Šć ÜøčîĒøÜ àċęÜĂćÝđÖĉé×ċĚîðŦÝÝčïĆ îìĆîéŠüî
ĀøČĂÙŠĂ÷ė đÖĉé öĊñúêŠĂßčößîĀøČĂðøąđìýßćêĉ
- ÙüćöđêøĊ÷öóøšĂöøĆïöČĂõĆ÷óĉïĆêĉ Āöć÷ëċÜ ÖćøìĊęðøąßćßîĔîßčößî/ĀöĎŠïšćîöĊÙüćöêøąĀîĆÖ öĊÙüćöøĎš öĊÙüćöđ×šćĔÝĔîÖćø
ïøĉĀćøÝĆéÖćøõĆ÷óĉïĆêĉēé÷ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÙîĔîßčößî øŠüöÙĉé øŠüöìĞć øŠüöüćÜĒñî “ÖćøÝĆéÖćø ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖõĆ÷óĉïĆêĉēé÷
ĂćýĆ÷ßčößîđðŨîåćî” ēé÷öĊÖćøÝĆéìĞćĒñîðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷×ĂÜßčößî/ĀöĎŠïšćî ĒúąÝĆéêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆî
ĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷×ĂÜßčößî/ĀöĎŠïšćî đßŠî ÙèąÖøøöÖćøòść÷Ăó÷ó ÙèąÖøøöÖćøòść÷đòŜćøąüĆÜ ĒúąĒÝšÜ đêČĂîõĆ÷
ÙèąÖøøöÖćøòść÷ó÷ćïćú đðŨîêšî
- ÙüćöđÿĊę÷Ü (Risk) Āöć÷ëċÜ ēĂÖćÿ/đĀêčÖćøèŤìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéñúÖøąìïĀøČĂÙüćöđÿĊ÷Āć÷ àċęÜöĊÙüćöĕöŠĒîŠ îĂî đðŨîĕðĕéšüŠćÝąĕöŠ
đÖĉéđĀêčÖćøèŤĔéė×ċĚî Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîÖĘöĊÙüćöđðŨîĕðĕéšìĊęÝąđÖĉéđĀêčÖćøèŤîĆĚî×ċĚîđßŠîÖĆî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

61.1 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęÝąđÖĉéõĆ÷óĉïĆêĉ ĀøČĂĕöŠ
- öĊ
- ĕöŠöĊ
- öĊ
- ĕöŠöĊ

61.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ đÿĊę÷ÜÝćÖõĆ÷óĉïĆêĉĔé
1)
2)
3)
4)
5)
6)

îĚĞćìŠüö
éĉîëúŠö
óć÷č
ĕôðść
ĀöĂÖÙüĆî/ÙüĆîóĉþ
õĆ÷ĒúšÜ

7)
8)
9)
10)

õĆ÷ÝćÖÿćøđÙöĊ
õĆ÷ìćÜëîî
õĆ÷ÝćÖÖćøÖŠĂÙüćöĕöŠÿÜï
ĂČęî ė øąïč................................
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êĂï 1
êĂï 2 (×šćöĕð×šĂ 61.3)
êĂï 1
êĂï 2

ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

61.3 ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöć ÙøĆüđøČĂîðøąÿïõĆ÷
1) ĀöĎŠïšćî/ßčö ßîîĊĚ öĊÙ øĆüđøČĂîìĊęðøąÿïõĆ÷ ìĞćĔĀšöĊ Ù îĔîÙøĆüđøČĂîĕéšøĆï
ïćéđÝĘ ï ĀøČ Ă đÿĊ ÷ßĊ üĉ ê ĀøČ Ă ïšć îđøČ ĂîđÿĊ ÷ Āć÷ïćÜÿŠ üî ĀøČ Ă đÿĊ ÷Āć÷
ìĆĚÜĀúĆÜ (ĕöŠîĆïàĚĞćÙøĆüđøČĂî ĒúąëšćĕöŠöĊ ĔĀšĔÿŠ 0 Ēúšü×šćöĕð×šĂ 61.4)
2) ĀöĎŠïšćî/ßčö ßîîĊĚ öĊÙ øĆüđøČĂîìĊęðøąÿïõĆ÷ ìĞćĔĀšöĊÙ îĔîÙøĆüđøČĂîĕéšøĆï
ïćéđÝĘï
3) ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÿïõĆ÷ ìĞćĔĀšöĊÙîĔîÙøĆüđøČĂîđÿĊ÷ßĊüĉê
4) ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÿïõĆ÷ ìĞćĔĀšïšćîđøČĂîđÿĊ÷Āć÷ïćÜÿŠüî
5) ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÿïõĆ÷ ìĞćĔĀšïšćîđøČĂîđÿĊ÷Āć÷ìĆĚÜĀúĆÜ
6) ÙøĆüđøČĂîìĊęðøąÿïõĆ÷Ą Ē÷ÖÿćđĀêč ĕéšéĆÜîĊĚ
(îĆïÙøĆüđøČĂîàĚĞćĕéš đîČęĂÜÝćÖïćÜÙøĆüđøČĂîðøąÿïõĆ÷öćÖÖüŠć 1 Ă÷ŠćÜ
ĒúąëšćĕöŠöĊ ĔĀšĔÿŠ 0)
6.1) îĚĞćìŠüö (ìĊęìĞćĔĀšïšćîđøČĂîđÿĊ÷Āć÷)
6.2) éĉîëúŠö (ìĊęìĞćĔĀšïšćîđøČĂîđÿĊ÷Āć÷)
6.3) óć÷č (ìĊęìĞćĔĀšïšćîđøČĂîđÿĊ÷Āć÷)
6.4) ĕôðść
6.5) ĀöĂÖÙüĆî/ÙüĆîóĉþ
6.6) õĆ÷ĒúšÜ
6.7) õĆ÷ÝćÖÿćøđÙöĊ
6.8) õĆ÷ìćÜëîî
6.9) õĆ÷ÝćÖÖćøÖŠĂÙüćöĕöŠÿÜï
6.10) ĂČęîė øąïč.........................................................................

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî
ÙøĆüđøČĂî

- ĕöŠöĊ
- öĊ
- ĕöŠöĊ
- öĊ

êĂï 1 (×šćöĕð×šĂ 61.6)
êĂï 2
êĂï 1
êĂï 2

61.4 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊøąïïÖćøđêČĂîõĆ÷ ĀøČĂĕöŠ

61.5 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖćøđêČĂîõĆ÷ĔîøĎðĒïïĔé
1) ĀĂÖøąÝć÷×Šćü
2) ĕàđøîđêČĂîõĆ÷
3) öĉÿđêĂøŤđêČĂîõĆ÷ (đðŨîđÙøČĂ×Šć÷ĔîÖćøðøąÿćîÜćîĔîøąéĆï ìšĂÜëĉęî
ìĊęÿĞćÙĆâđóČęĂđòŜćøąüĆÜ ĒúąĒÝšÜ đêČĂ îõĆ÷óĉïĆêĉĔîóČĚîìĊęđÿĊę÷ÜõĆ÷îĚĞćìŠüö
éĉîēÙúîëúŠöĔĀšÖĆïðøąßćßî)
4) ĂČęîė øąïč................................................................................................
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คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

61.6 ในรอบปที่ผานมา หมูบ าน/ชุมชนนี้ มีการดําเนินกิจกรรมดานการเตรียมพรอม
รับมือกับภัยพิบตั ิหรือไม
61.7 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีการดําเนินกิจกรรมดานการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ
ดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) การรับฟงขอมูลขาวสารจากหนวยงานราชการที่เขามาในชุมชน/หมูบ าน
2) การเขารวมกิจกรรมการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติแบบมีสวนรวม
เชน การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย เสนทางอพยพ การกําหนดพื้นที่อพยพ
รวมกัน การฝกซอมแผนการอพยพ ฯลฯ
3) คนในชุ มชนสมั ครเข าร วมเป นอาสาสมั ครด านการป องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย เชน มิสเตอรเตือนภัย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.), ทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล (OTOS)
4) แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําชุมชน/หมูบ าน
5) อื่นๆ ระบุ..................................................................................................

 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี

ตอบ 1 (ขามไปขอ 62)
ตอบ 2
ตอบ 1
ตอบ 2

61.8 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีการฝกซอมอพยพประชาชน (หนีภัย) หรือไม
 ไมมี
 มี
ถาตอบวามี มีปละกี่ครั้ง ปละ

ตอบ 1 (ขามไปขอ 61.9)
ตอบ 2
ครั้ง

61.9 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีศูนยอพยพหรือจุดพักพิง หรือไม
ตอบ 1 (ขามไปขอ 62)
 ไมมี
ตอบ 2
 มี
ถาตอบวามี ตั้งอยูที่ใด .....................................................................

62. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในหมูบาน/ชุมชน
คําถาม

ตัวเลือก/คําตอบ

62.1 หมูบาน/ชุมชนนี้ มีการเลนการพนัน หรือไม



71
71

มี
ไมมี

ตอบ 1
ตอบ 2 (ขามไปขอ 62.2)

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

ÙĞćëćö
62.1.1 öĊÖćøđúŠîÖćøóîĆîêŠĂĕðîĊĚ ĀøČĂĕöŠ

- öĊÖćøđúŠî
- ĕöŠöĊ/öĊîšĂ÷

êĂï 1
êĂï 2

- öĊ
- ĕöŠöĊ

êĂï 1
êĂï 2

1) öü÷êĎš
2) Āü÷đëČęĂî
3) ôčêïĂú
4)
5)
6)
7)

ĕóŠ
ĕăēú/ëĆęü/îĚĞćđêšć
ßîĕÖŠ/ßîēÙ/ðúćÖĆé
ÿîčÖđÖĂøŤ/ïĉúđúĊ÷ê

8) ĂČęîėøąïč......................................
62.2 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊðŦâĀćđéĘÖüĆ÷øčŠîêĊÖĆî ĀøČĂĕöŠ

ÙĞćĂíĉïć÷×šĂ 62.4 - 62.6
- đéĘÖêĉéđÖöÿŤ ÙČĂ đéĘÖìĊęĀöÖöčŠîĂ÷ĎŠÖĆïÖćøđúŠîđÖöÿŤöćÖđÖĉîĕðÝîĕöŠÿćöćøëÙüïÙčöêîđĂÜĔĀšđúŠîĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé ìĞćĔĀšĔßšđüúć
ĔîÖćøđúŠîîćîêĉéêŠĂÖĆîĀúć÷ßĆęüēöÜ ĀøČĂđúŠîîćî×ċĚîđøČęĂ÷ė đöČęĂëĎÖïĆÜÙĆïĔĀšđúĉÖĀøČĂĀ÷čéđúŠîÝąöĊóùêĉÖøøöĔîđßĉÜêŠĂêšćî
àċęÜïćÜÙîĂćÝëċÜ×ĆĚîÖšćüøšćüĕéš
- ÙčèĒöŠüĆ÷øčŠîĀøČĂÙčèĒöŠüĆ÷Ĕÿ ÙČĂ öćøéćìĊęêĆĚÜÙøøõŤĒúąĔĀšÖĞćđîĉéìćøÖ Ĕî×èąìĊęêîđĂÜ÷ĆÜöĊĂć÷čîšĂ÷ÖüŠć 20 ðŘ
- đéĘÖĒüšî ñĎšìĊę×ĆïöĂđêĂøŤĕàÙŤĕðđðŨîÖúčŠöĔîđüúćÖúćÜÙČî öĆÖđøŠÜđÙøČęĂÜöĂđêĂøŤĕàÙŤĔĀšöĊđÿĊ÷ÜéĆ Ü ÙîÖúčŠöîĊĚ ĂćÝöĊúĆÖþèąÖćø
ĒêŠÜÖć÷ĒúąìøÜñö øüöëċÜøÿîĉ÷öÖćøôŦÜđóúÜìĊęÙúšć÷ÖĆî
ÙĞćëćö

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

62.3 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊøšćîđÖöÿŤ (ëšćĕöŠöĊĔĀšĔÿŠ 0)
62.4 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊðŦâĀćđéĘÖêĉéđÖöÿŤÝîìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀćĔîÙøĂïÙøĆüĀøČĂ
ßčößî ĀøČĂĕöŠ
62.5 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊðŦâĀćÙčèĒöŠüĆ÷Ĕÿ ìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀćĔîÙøĂïÙøĆüĀøČĂ
ßčößî ĀøČĂĕöŠ

72
72

ÝĞćîüî

øšćî

- öĊ
- ĕöŠöĊ

êĂï 1
êĂï 2

- öĊ
- ĕöŠöĊ

êĂï 1
êĂï 2

ÙĞćëćö
62.6 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊðŦâĀćđéĘÖĒüšî ĀøČĂĕöŠ

êĆüđúČĂÖ/ÙĞćêĂï

62.7 ĀöĎŠïšćî/ßčößîîĊĚ öĊÖćøïćéđÝĘï/ìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷/ìąđúćąüĉüćìĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖ
ÖćøéČęöÿčøć ĀøČĂĕöŠ
ëšćêĂïüŠćöĊ öĊÖĊęÙî
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- öĊ
- ĕöŠöĊ

êĂï 1
êĂï 2

- öĊ
- ĕöŠöĊ

êĂï 1
êĂï 2
Ùî

คณะกรรมการหมูบ า น/ชุมชน ผูนําชุมชน หรือผูใหขอมูล
ขอรับรองวาขอมูลในแบบสอบถามนี้ เปนขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง

ลงชื่อ ………………………………...................…..…… ลงชื่อ ………………………………...................…..……
(.....…………………………..............…………….)
(.....…………………………..............…………….)
ตําแหนง …………………………………….................... ตําแหนง ……………………………………....................

ลงชื่อ ………………………………...................…..…… ลงชื่อ ………………………………...................…..……
(.....…………………………..............…………….)
(.....…………………………..............…………….)
ตําแหนง …………………………………….................... ตําแหนง ……………………………………....................

ลงชื่อ ………………………………...................…..…… ลงชื่อ ………………………………...................…..……
(.....…………………………..............…………….)
(.....…………………………..............…………….)
ตําแหนง …………………………………….................... ตําแหนง ……………………………………....................

ลงชื่อ ………………………………...................…..…… ลงชื่อ ………………………………...................…..……
(.....…………………………..............…………….)
(.....…………………………..............…………….)
ตําแหนง …………………………………….................... ตําแหนง ……………………………………....................

ลงชื่อ ………………………………...................…..…… ลงชื่อ ………………………………...................…..……
(.....…………………………..............…………….)
(.....…………………………..............…………….)
ตําแหนง …………………………………….................... ตําแหนง ……………………………………....................
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ความเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในรอบปที่ผานมา หมูบาน/ชุมชนนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหมูบาน/ชุมชนอื่น ภายในตําบล/เทศบาล แลว
ไดรับการพัฒนาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพียงใด
- ไดรับการพัฒนานอยกวาหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ
ตอบ 1
- ไดรับการพัฒนาไลเลี่ยกับหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ
ตอบ 2
- ไดรับการพัฒนามากกวาหมูบาน/ชุมชน สวนใหญ
ตอบ 3

ลงชื่อ ........................................................................
(........................................................................)
นายก อบต./ เทศบาล......................................................................
ในฐานะหัวหนาคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับตําบล
วันที่ ……............../………….…………../……….…..........
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คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ระดับตําบล

ลงชื่อ ……………...........................…………………………… ลงชื่อ ……………...........................……………………………
(………………………………............................……….)
(.....…………………………….........................……….)
หัวหนาคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
ลงชื่อ ……………...........................…………………………… ลงชื่อ ……………...........................……………………………
(.....…………………………….........................……….)
(.....…………………………….........................……….)
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
ลงชื่อ ……………...........................…………………………… ลงชื่อ ……………...........................……………………………
(.....…………………………….........................……….)
(.....…………………………….........................……….)
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
ลงชื่อ ……………...........................…………………………… ลงชื่อ ……………...........................……………………………
(.....…………………………….........................……….)
(.....…………………………….........................……….)
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
ลงชื่อ ……………...........................…………………………… ลงชื่อ ……………...........................……………………………
(.....…………………………….........................……….)
(.....…………………………….........................……….)
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
ลงชื่อ ……………...........................…………………………… ลงชื่อ ……………...........................……………………………
(………………………......…….........................……….)
(……………………………..............................……….)
เลขานุการคณะทํางานฯ
ผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ
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สวนนี้ใชสําหรับบันทึกการติดตามผลของคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ในทุกระดับ

แบบสอบถามฉบับนี้มีการติดตามผลการจัดเก็บขอมูลแลว ดังนี้
1. ตําบล

คณะทํางานฯ ระดับ
(ติดตามโดย)

………………………………....................………..
(…………………………...................……………)
ตําแหนง………………..…................…………..
วันที่………....…/……........…..…./……..…...…
2. อําเภอ
………………………………....................………..
(…………………………...................……………)
ตําแหนง………………..…................…………..
วันที่………....…/……........…..…./……..…...…
3. จังหวัด
………………………………....................………..
(…………………………...................……………)
ตําแหนง………………..…................…………..
วันที่………....…/……........…..…./……..…...…
4. สวนกลาง
………………………………....................………..
(…………………………...................……………)
ตําแหนง………………..…................…………..
วันที่………....…/……........…..…./……..…...…

ผลการติดตามฯ
� ถูกตอง/ครบถวน
� ตองแกไข
คือ..............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
� ถูกตอง/ครบถวน
� ตองแกไข
คือ..............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
� ถูกตอง/ครบถวน
� ตองแกไข
คือ..............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
� ถูกตอง/ครบถวน
� ตองแกไข
คือ..............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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สรุปผลสภาพปญหาของหมูบาน/ชุมชน

(นําผลการวิเคราะหขอมูล กชช. 2ค ซึ่งวิเคราะหดว ยโปรแกรมฯ หรือวิเคราะหเองมากรอกลงในสวนนี)้
โดยขีดเครื่องหมาย 9 ลงในชองของผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัด (ระดับปญหา)
วิธีการวิเคราะหขอ มูลสามารถศึกษาไดจาก คูมือการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ป 2560 – 2564

ผลการวิเคราะห (ระดับของปญหา)
ปญหามาก(1) ปานกลาง(2) นอย/ไมมี(3)

ตัวชี้วัด
1. โครงสรางพื้นฐาน
1) ถนน
2) น้ําดื่ม
3) น้ําใช
4) น้ําเพื่อการเกษตร
5) ไฟฟา
6) การมีที่ดินทํากิน
7) การติดตอสื่อสาร
2. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
8) การมีงานทํา
9) การทํางานในสถานประกอบการ
10) ผลผลิตจากการทํานา
11) ผลผลิตจากการทําไร
12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ
13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14) การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว
3. สุขภาวะและอนามัย
15) ความปลอดภัยในการทํางาน
16) การปองกันโรคติดตอ
17) การกีฬา
4. ความรูและการศึกษา
18) ระดับการศึกษาของประชาชน
19) อัตราการเรียนตอของประชาชน
20) การไดรับการศึกษา
5. การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
21) การมีสวนรวมของชุมชน
22) การรวมกลุมของชุมชน
23) การเขาถึงแหลงเงินทุน
24) การเรียนรูโดยชุมชน
25) การไดรับความคุมครองทางสังคม
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ผลการวิเคราะห (ระดับของปญหา)
ปญหามาก(1) ปานกลาง(2) นอย/ไมมี(3)

ตัวชี้วัด
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
26) คุณภาพดิน
27) การใชประโยชนที่ดิน
28) คุณภาพน้ํา
29) การปลูกปาหรือไมยืนตน
30) การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม
7. ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ
31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

รวม

..............ขอ ...............ขอ ................ขอ

หมูบาน/ชุมชนนี้ จัดเปน หมูบาน/ชุมชนเรงรัดพัฒนาอันดับ ...............




หมูบาน/ชุมชนเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมูบานลาหลัง) ได 1 คะแนน 11  33 ตัวชี้วัด
หมูบาน/ชุมชนเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (หมูบานปานกลาง) ได 1 คะแนน 6  10 ตัวชี้วัด
หมูบาน/ชุมชนเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (หมูบานกาวหนา) ได 1 คะแนน 0  5 ตัวชี้วดั
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ภาคผนวก 1
ขอมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชน (จัดเก็บและกรอกขอมูลโดยพัฒนากรผูประสานงานตําบล)
โปรดขีดเครื่องหมาย  ใน และเติมตัวเลขในชอง
1. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ไมมี (ขามไปขอ 2)
1.1 จํานวนกลุม
1.2 จํานวนสมาชิก
1.3 จํานวนเงินสัจจะสะสม
1.4 จํานวนกิจกรรมของกลุม
1.5 ผลการจัดระดับการพัฒนาของกลุม จัดเปนระดับ

มี
กลุม
คน
บาท
กิจกรรม
(1 = ระดับพอใช, 2 = ระดับดี, 3 = ระดับดีมาก)

2. กลุมอาชีพทั่วไป (ที่ไมใชกลุมผูผลิต OTOP)
ไมมี (ขามไปขอ 3)
2.1 จํานวนกลุม
2.2 จํานวนสมาชิก
2.3 จํานวนเงินทุนหมุนเวียนของทุกกลุม
2.4 ยอดรายไดจากการจําหนายของทุกกลุมเฉลี่ยตอป

มี

3. กลุมผูผลิต OTOP (ที่เปนกลุมผูผลิตชุมชน)
ไมมี (ขามไปขอ 4)
3.1 จํานวนกลุม
3.2 จํานวนสมาชิก
3.3 จํานวนเงินทุนหมุนเวียนของทุกกลุม
3.4 ยอดรายไดจากการจําหนายของทุกกลุมเฉลี่ยตอป
(ไมหักตนทุน)

มี

4. โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
4.1 จํานวนครัวเรือนเปาหมาย
4.2 จํานวนครัวเรือนเปาหมายที่ไดรับเงินยืมแลว
4.3 ยอดเงินทุนปจจุบันทั้งหมด
(ลูกหนี+้ บัญชีเงินฝากธนาคาร+เงินสดในมือ
โดยไมรวมหนี้เสีย หรือหนี้อยูระหวางฟองคดี)
4.4 จํานวนหนี้เสีย
4.4.1 จํานวนคนที่เปนหนี้เสีย
4.5 จํานวนหนี้ที่อยูระหวางฟองคดี
4.5.1 จํานวนคนถูกฟอง

มี



ไมมี (ขามไปขอ 5)

กลุม
คน
บาท บาท
บาท
กลุม
คน
บาท
บาท

ครัวเรือน
ครัวเรือน
บาท
บาท

80

80

บาท
คน
บาท
คน

5. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
5.1 จํานวนสถาบัน
5.2 จํานวนสมาชิก
5.3 จํานวนเงินทุน
5.4 ผลระดับการพัฒนา
5.5 การแกหนี้นอกระบบของสมาชิก
5.6 ปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิก
5.7 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
6. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
6.1 จํานวนสมาชิกกองทุน
6.2 จํานวนสมาชิกที่กูเงินไปแลว

ไมมี (ขามไปขอ 6)

มี
คน
คน

1

2

แหง
กลุม/องคกร
บาท

3
ราย
ราย
ครัวเรือน

ไมมี (ขามไปขอ 7)

มี
คน
คน

6.3 การไดรับการเพิ่มทุน 100,000 บาท จาก กทบ.
6.4 จํานวนเงินกองทุน
6.4.1 จํานวนเงินที่ใหสมาชิกกู
6.4.2 จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีที่ 1)
6.4.3 จํานวนเงินกูที่คางชําระ (ผิดสัญญา)
6.4.4 สมาชิกที่คางชําระ (ผิดสัญญา)
6.4.5 จํานวนเงินที่อยูระหวางฟองคดี
6.4.6 หนี้ที่อยูระหวางฟองคดี
6.4.7 จํานวนหนี้เสีย
6.4.8 จํานวนคนที่เปนหนี้เสีย
6.5 จํานวนเงินออม (บัญชี 2)
7. ระดับคุณภาพของแผนชุมชน จัดเปนระดับ

ไมไดรบั

ไดรับ
บาท
บาท
บาท
คน
บาท
คน
บาท
คน
บาท

(1 = ระดับพอใช, 2 = ระดับดี, 3 = ระดับดีมาก)

8. ผูนําชุมชน
8.1 ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.)
8.2 อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

คน
คน

9. กลุม/องคกรชุมชน
9.1 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)

คน
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10. เครือขายองคกรชุมชน
10.1 การเชื่อมโยงเครือขายระหวางผูนํา/กลุม/องคกรชุมชน/
ไมมี (ขามไปขอ 11)
ชุมชนประเภทตาง ๆ ของหมูบานกับผูนํา/กลุม/องคกรชุมชน/
ชุมชนของหมูบานอื่น ๆ ไดแก ศอช. และเครือขายประเภทตาง ๆ

มี

10.1.1 จํานวนเครือขาย
เครือขาย
10.2 ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายฯ ตามขอ 10.1 ในแตละระดับ โดยเปนแมขาย หรือ
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สําคัญของ ศอช. หรือเครือขายประเภทตาง ๆ
เครือขายระดับหมูบาน
เครือขายระดับตําบล
เครือขายระดับอําเภอ
เครือขายระดับจังหวัด
เครือขายระดับภาค
เครือขายระดับประเทศ
เครือขายระดับอื่น ๆ (ระบุ).....................

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

11. ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ในประเภทตาง ๆ
11.1 ผูนําชุมชน
ไมมี(ขามไปขอ 11.2)
11.1.1 สมัคร
คน
11.1.2 ผาน
คน
11.2 กลุม/องคกรชุมชน
11.2.1 สมัคร

ไมมี (ขามไปขอ 11.3)
กลุม/องคกร

11.2.2 ผาน
11.3 เครือขายองคกรชุมชน

มี

มี

กลุม/องคกร
ไมมี (ขามไปขอ 11.4)

11.3.1 สมัคร
11.3.2 ผาน
11.4 ชุมชน
11.4.1 สมัคร
11.4.2 ผาน

เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย

มี

เครือขาย
เครือขาย
ไมมี (ขามไปขอ 12)
ชุมชน
ชุมชน
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มี

12. ศูนยเรียนรูชุมชน

ไมมี (ขามไปขอ 13)

12.1 จํานวนศูนยเรียนรูช ุมชน
12.2 ระดับของศูนยเรียนรูชุมชน จัดเปนระดับ
13. การจัดแบงคุมของหมูบาน/ชุมชน
13.1 จํานวนคุม

มี

แหง
(1 = ระดับพื้นฐาน, 2 = ระดับดี, 3 = ระดับกาวหนา)

ไมมี (ขามไปเซ็นชื่อ)

มี

คุม

ลงชื่อ..................................................................................พัฒนากรผูประสานงานตําบล
(.................................................................................)
ตําแหนง.............................................................................
วันที่ .............../......................................./........................
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ภาคผนวก 2

ขอมูลสําหรับฐานขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
1. ในหมูบานนี้มีครัวเรือนที่มีอาชีพรับจางอยางเดียว
1.1 ครัวเรือนที่มีอาชีพรับจางอยางเดียว
และมีรายไดมากกวา 40,000 บาทตอป

จํานวน

ครัวเรือน

จํานวน

ครัวเรือน

2. ครัวเรือนที่ทําอาชีพการเกษตร มีทั้งหมด
(การเกษตร : เพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง)
2.1 ครัวเรือนที่ทําการเกษตรสวนมาก
มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ

จํานวน

ครัวเรือน

3. ครัวเรือนที่ไมไดทําอาชีพการเกษตร มีทั้งหมด
3.1 ครัวเรือนที่ไมไดทําอาชีพเกษตรสวนมาก
มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ

จํานวน

บาทตอป
ครัวเรือน
บาทตอป

4. หมูบานนี้มีคนไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งหลังสุด
จํานวน
(เลือกผูใหญบาน กํานัน อบต. เทศบาล
อบจ. ส.ว. หรือส.ส.)
คิดเปนรอยละ

คน
.

ลงชื่อ..................................................................................พัฒนากรผูประสานงานตําบล
(.................................................................................)
ตําแหนง.............................................................................
วันที่ ................/......................................./........................
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พิมพ์ที่ บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
125 ซอยจันทน์ 32 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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ขอมูล กชช. 2ค

จะชวยใหผูนำหมูบาน ชุมชน ทองถิ่น
และทุกภาคสวนใชเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนใหดียิ่งขึ้นไดอยางยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการขอมูลไดที่
สวนทองถิ่น : ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบล และสำนักงานเทศบาล ทุกแหง
สวนภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
สวนกลาง : ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร 0 2141 6299 - 304, 0 2141 6279, 0 2141 2667
โทรสาร 0 2143 8920 - 1
www.cdd.go.th และ www.rdic.cdd.go.th

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

นายอภิชาติ
นางสายพิรุณ
นายอรรษิษฐ
นายทวีป
นายธงชัย

โตดิลกเวชช
นอยศิริ
สัมพันธรัตน
บุตรโพธิ์
บุตรนุชิต

วิเคราะหและเขียนรายงาน

นางวัฒนาพร
นางสาวดวงใจ
นายอรรถพงศ
นายจักรพงศ
นางสาววราพร
นางสมจิตร
นางสาวนัฐธีรา

ฉิมสุวรรณ
พัทมุข
สงวนเดือน
การีชุม
หวังกลับ
ศิรินาม
จันพล

ประมวลผลขอมูล
นายจักรพงศ

การีชุม

พิมพและพิสูจนอักษร
นายอรรถพงศ
นางสมจิตร
นางสาวนัฐธีรา

สงวนเดือน
ศิรินาม
จันพล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
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