
เลขทีแ่บบสอบถาม........................ 

 

 
 

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

พื้นที่ชุมชน.................................อำเภอ.................................จงัหวัด.......................... 
 
 
คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามโครงการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน  

ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุก
คำถาม เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและครัวเรือน
จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อนามสกุลของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิง
สถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเท่านั้น  

ในโอกาสนี้ คณะผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง   
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คำอธิบายในการตอบแบบสอบถาม: แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน โดยเป็นคำถามแบบ √ ในช่องเครื่องหมาย 
 ทั้งแบบถามตอบ และเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวมทั้งเป็นแบบจัดลำดับตามหมายเลข 1-10 เช่น คำถาม
ข้อที่ 2.3.1 เป็นต้น   
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
 
1. ช่ือ-นามสกุล (ผู้ให้ข้อมูล)........................................................................................ 
2. เพศ   1. ชาย 2. หญิง 3.  เพศทางเลือก  
3. อาย ุ  ………. ปี 
4. ศาสนา  1. พุทธ  2. คริสต์ 3. อิสลาม  4. อื่นๆ 
5. ระดับการศึกษา 1. ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา        2. ประถมศึกษา            3. ปวช. 

4. ปวส.                                 5. มัธยมศึกษาตอนต้น     6. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. ปริญญาตรี                         8. ปริญญาโท  9. ปริญญาเอก 
 

6. หมู่บ้านที่อยู่อาศัย ……………………………. ตำบล…………………….อำเภอ…………………….จังหวัด……………………. 
7. สมาชิกในครัวเรือน จำนวน ………… คน ชาย ............................. คน หญิง ............................ คน 
8. จำนวนบุตรหลาน...............คน    ชาย ............................. คน หญิง ............................ คน  (ถ้าไมม่ีให้ข้ามไปตอบข้อ 9)  
9. ท่านมีบุตรหลานท่ีกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินการศึกษาภาคบังคับหรือ ม. 3 หรือไม ่    มี  ไม่มี จำนวน…………………คน  
 
 
10. อาชีพของท่าน 

  1. ว่างงาน/ไม่มีงานทำ               2. ทำนา          3. ทำไร่            4. ทำสวน            5. เลี้ยงสัตว์  
  6. รับจ้างท่ัวไป/บริการ              7. ทำงานบ้าน    8. กรรมกร        9. ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว  
 10.อุตสาหกรรมในครัวเรือน        11.รับราชการ     12. รัฐวิสาหกิจ   13. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  
 14. นักเรียน/นักศึกษา           15. อื่นๆ (ระบุ)................... 

 
ตอนที่ 2 ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน  
 
2.1 ด้านวิถีการผลิต (เช่น เกษตรกรรม วิสาหกิจและอุตสากรรมในครัวเรือน เป็นต้น)  
 
     2.1.1 อาชีพท่ีทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน คือ ........................................................... 
 
     2.1.2 ประเภทของการผลิต  

  1. ทำนา                                      2. ทำไร่ (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก).....................        
  3. ทำสวน (ระบุชนิดต้นไม้/พชืที่ปลูก).....................      4. เลี้ยงสัตว์ (ระบุสตัว์ที่เลีย้ง)............................        
  5. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ระบุประเภทของอุตสาหกรรม)........................................................................                               
  6. อื่นๆ (ระบุ)................... 
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       2.1.3 ช่วงเวลาในการผลติ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)  
  1. ทำเป็นประจำทุกวัน            
  2. ทำเป็นช่วงเวลา  ระบุวงรอบ จำนวน..................ครั้ง/เดือน/ปี 

       ระบุช่วงเดือนที่ผลิตในแต่ละรอบ  
        1…………….ถึง.................            4…………….ถึง................. 
        2…………….ถึง.................               5…………….ถึง................. 
        3…………….ถึง.................               6…………….ถึง................. 
 

        2.1.4 เป้าหมายการผลิต (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)  
          1.เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค      2. เพื่อจำหน่าย       3. เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย  
          4. อื่นๆ (ระบุ)................... 

  
        2.1.5 ผลผลิตของท่านจัดจำหน่ายภายในชุมชนใช่หรือไม่  

         1. ไม่ใช่/ไม่ได้จัดจำหนา่ยในชุมชน  โปรดระบ.ุ............................. (แหล่งจัดจำหน่ายสินคา้หรือผลผลติ) 
         2. ใช่/จัดจำหน่ายในชุมชน/พื้นที ่      

 
        2.1.6 ต้นทุนในการผลิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       1. ค่าเช่าท่ีดิน................บาท/ปี            
       2. ค่าจ้างแรงงาน..........บาท/ปี   
       3. ค่าวัตถุดิบในการผลิต  (เช่น เมล็ดพันธ์ุ ต้นกลา้ ค่าปุ๋ย คา่ยา ค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบ อื่นๆ) ................. 
            ......................บาท/ปี         
       4. ค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ในการผลติ...................... บาท/ปี         
       5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง...................... บาท/ปี         

        6. ค่าไฟฟ้า...................... บาท/ปี         
       7. ค่าน้ำ…....................... บาท/ปี         

        8. ค่าอื่นๆ....................... บาท/ปี         
 
        2.1.7 แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       1. ของตนเอง            
       2. กู้ยืมทั้งหมด  
       3. กู้ยืมบางส่วน  
       4. อื่นๆ  (ระบุ).................................  
 

        2.1.8 รายได้จากผลผลิต...................................บาท/ปี 
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        2.1.9 ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุมชนของท่านคืออะไร   

  1. ทำนา                                      2. ทำไร่ (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก).....................        
  3. ทำสวน (ระบุชนิดต้นไม้/พชืที่ปลูก).....................      4. เลี้ยงสัตว์ (ระบุสตัว์ที่เลีย้ง)..............................      
  5. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ระบุประเภทของอุตสาหกรรม)........................................................................                               
  6. อื่นๆ (ระบุ)................... 

 
        2.1.10 ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร 
 

  1.มีส่วนร่วม  โปรดระบุ................................................ (อย่างไร เช่น ทำนาแปลงใหญ่ ลงแขกเกี่ยวข้าว รับจ้างทำไร่ 
           ทำสวนในชุมชน เป็นต้น) 

  2. ไม่มีส่วนร่วม   
 
 2.2 ภาวะด้านรายได้ของครัวเรือน  
 
      2.2.1 ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก  
 
          1. อาชีพท่ีทำเป็นหลัก               2. รับจ้าง         3. ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง       4. อื่นๆ (ระบุ)............. 
              
     2.2.2 จำนวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน)   
 
         1. ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน             2. 5,000-10,000 บาท/เดือน            3. 10,000 – 20,000 บาท/เดือน           

         4. 20,000 – 30,000 บาท/เดือน        5. 30,000-40,000 บาท/เดือน          6. มากกว่า 40,000 บาท/เดือน    

      2.2.3 ทรัพย์สินของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

                  1. เป็นเจ้าของที่ดินทำกินเอง จำนวน (ระบุ)................ไร่.................งาน...................ตรว.             
                  2.  บ้าน จำนวน.........................หลัง  
                  3. รถยนต์   จำนวน...................คัน  
                  4. รถจักรยานยนต์   จำนวน .........คัน 
                  5. รถเกี่ยวข้าว จำนวน......................คัน  
                  6. รถไถ   จำนวน...................คัน  
                  7. รถอแีต๊ก/อีแต๋น    จำนวน .........คัน 

      8. วัว จำนวน...................ตัว  
                  9. ควาย   จำนวน.............ตัว  
                  10. หมู    จำนวน .........ตัว 

      11. อื่นๆ  ระบุ ..............................   
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      2.3 ภาวะด้านรายจ่ายของครัวเรือน  
             2.3.1 รายจ่ายหลักของครัวเรือน (โปรดใส่หมายเลขเรียงลำดับสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่ 1-10 ตามประเภทของรายจ่ายที่
ท่านมีและโปรดระบรุายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน)  
 
                      1.ค่าใช้จ่ายในการผลิต โปรดระบุ.....................บาท/เดือน      

          2. ค่าซื้ออาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน โปรดระบุ.................................บาท/เดือน   

          3. ค่าผ่อนรถ โปรดระบุ....................................บาท/เดือน  

          4. ค่าผ่อนบ้าน โปรดระบุ.................................บาท/เดือน   

          5. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน โปรดระบุ...................บาท/เดือน  

          6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ โปรดระบุ...................บาท/เดือน  

          7. ค่าน้ำค่าไฟในบ้าน โปรดระบุ...................บาท/เดือน  

          8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุ...................บาท/เดือน  

      2.4 ภาวะหนี้สินของครัวเรือน  
 1. ไม่มีหนีส้ิน  

 2. มีหนี้สิน จำนวน..............................บาท  

ระบุสาเหตภุาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้น (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. การทำการเกษตร  

     2.2. การศึกษาบุตรหลาน  

     2.3. ซื้อยานพาหนะ  

     2.4. ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)  

     2.5. ซื้อโทรศัพท์มือถือ  

     2.6. ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทำกิน  

     2.7. การเจ็บป่วย  

     2.8. ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  

     2.9. ลงทุนในการทำธุรกิจ  

     2.10. การเล่นหวยหรือการพนัน  

     2.11. ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ โปรดระบุเหตุผล (เช่น ไปเรียน ไปทำงาน).............  

     2.12. อืน่ๆ (ระบุ) ...................................... 
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2.5 ภาวะการออมเงินของครัวเรือน 

 1. ไม่มีเงินออม  

 2. มีเงินออม จำนวน…………..…….บาท  

ระบุแหล่งออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 2.1. ธกส.                      2.2. ธนาคารพาณิชย ์             2.3. ธนาคารออมสิน  

 2.4. กองทุนเงินล้าน         2.5.ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน       2.6.กลุ่มออมทรัพย/์กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์               

 2.7.สหกรณ์การเกษตร      2.8.อื่นๆ (ระบุ)........................................... 

 
ตอนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน  
 
           3.1 แหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      1. ป่าไม้/ป่าชุมชน           2. น้ำตก         3. แหล่งโบราณสถานเก่าแก่   4. วัด  

      5. แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ       6. แร่/สินในดิน         7. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

3.2 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสิง่แวดล้อมหรือไม ่

 1. ไม่มี  

 2. มีปัญหา ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. ขยะ           2.2. น้ำเสีย         2.3. ควันพิษ ฝุ่นละออง    2.4. เสียงดัง  

     2.5. การใช้สารเคมีทางการเกษตร       2.6. สภาพที่อยู่อาศัยชำรุดทรดุโทรม       2.7. แสงสว่างไมเ่พียงพอ  

     2.8. ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค           2.9. อื่นๆ(ระบุ).......................................... 

3.3 การจัดการปญัหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

 1. ไม่มี  

 2. มี  โปรดระบุการจดัการปญัหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. มีการจัดการขยะ เช่น คัดแยก เผา ฝัง รีไซเคิลขยะ         

     2.2. มีการจัดการน้ำเสีย     

     2.3. มีการจัดการมลภาวะหรือมลพิษตา่งๆ                      

     2.4. มีการทำเกษตรอินทรยี์หรือเกษตรปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

     2.5. มีการจัดการระบบน้ำประปา                                
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     2.6. มีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง       

     2.7. มีการจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ              

     2.8. มีการจัดการสภาพท่ีอยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสเกิดอันตราย  

     2.9. มีการจัดการจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชน 

     2.10. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 
 

3.4 สภาวะทางสังคมของชุมชน: ชุมชนของท่านมีปัญหาทางด้านสังคมหรือไม่ อย่างไร   

 1. ไม่มี  

 2. มีปัญหา ระบุปัญหาสังคม (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. ยาเสพติด                   2.2. วัยรุ่น ระบุปัญหาเรื่อง....................       2.3. การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ 
                 2.4. การทะเลาะวิวาท          2.5. ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย        2.6. การเข้าถึงการศึกษา      

     2.7. ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนท่ี เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ พื้นที่สาธารณะ 

     2.8. ปัญหาการแบ่งเขตที่ดนิ   2.9. ปัญหาความยากจน       

     2.10. ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งข้ัวแบ่งฝ่าย       2.11. อื่นๆ (ระบุ)............................. 

3.5 การจัดการปญัหาด้านสังคมของชุมชน   

 1. ไม่มี  

 2. มี โปรดระบุการจัดการปัญหาด้านสังคมในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน            2.2. มีการกำหนดกติกาข้อตกลงของชุมชน 

     2.3. มีการออกกฎหมู่บ้านและบังคับใช้อย่างจริงจัง         2.4. มีการใช้วิธีการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     2.5. มีการประชุม/เวทีประชาคมหารือในการแกไ้ขปัญหา    2.6. ผู้นำชุมชนเข้ามาไกล่เกลีย่แก้ไขปัญหา  

     2.7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหา           

     2.8. เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ตำรวจ ข้าราชการ เข้ามาแกไ้ขปัญหาในพื้นที่ 

     2.9. บุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือเข้ามาแก้ไขปญัหา เช่น พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น  

     2.10. มีสภาผู้นำชุมชนทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและจดัการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

     2.11. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 
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3.6 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาหรือพัฒนาชุมชน 

 1. ไม่มี  

 2. มี โปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. มีส่วนร่วมในการประชุม/ประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล  

     2.2. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล  

     2.3. มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล         

     2.4. มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล 

     2.5. มีส่วนร่วมในการดำเนนิการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล  

     2.6. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการของชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล 

     2.7. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

     2.8. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

 

ตอนที่ 4 ด้านการท่องเท่ียวของชุมชน  

           4.1 แหล่งทอ่งเที่ยวที่สำคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

      1. ป่าชุมชน           2. น้ำตก         3. แหล่งโบราณสถานเก่าแก่   4. วัด  

      5. แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ     6. ภูเขา/พื้นที่อุทยานแห่งชาติ        7.สวนสาธารณะ  

      8. โฮมสเตย์           9. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 
 

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัการ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร  

 1. ไม่มีส่วนร่วม 

 2. มีส่วนร่วม โปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. มีส่วนร่วมในการประชุม/วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  

     2.2. มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

     2.3. มีส่วนร่วมในการดำเนนิการจัดการ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่น ร้านค้า การบริการการท่องเที่ยว ที่พัก  
  เป็นต้น        

     2.4. มีส่วนร่วมในการร่วมรบัผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวชุมชน เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว การปันผล การ 
ได้รับการสนบัสนุนทุน/ทรัพยากรในการทำธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น 
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     2.5. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระทบจากการจัดการ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  

     2.6. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการ/พัฒนา 
  แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

     2.7. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

 

4.3 ชุมชนของท่านมีปัญหาจากการจัดการ/พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 1. ไม่มี  

 2. มีปัญหา โปรดระบุปัญหา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. ขยะ           2.2. น้ำเสีย         2.3. ควันพิษ ฝุ่นละออง (เช่น จากควันรถ)    

     2.4. เสียงดัง       2.5. การทะเลาะวิวาท       2.6. น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน       

     2.7. ความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์และการแย่งชิงทรพัยากรในพื้นที่  

     2.8. รถติด/ความแออัดในสถานท่ีท่องเที่ยว/ชุมชน       2.9. อื่นๆ(ระบุ).......................................... 

 

4.4 การจัดการดา้นการท่องเที่ยว/ปัญหาที่เกดิจากการท่องเที่ยวของชุมชน  

 1. ไม่มี  

 2. มี โปรดระบุการจัดการ/การแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     2.1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการการจดัการท่องเที่ยวชุมชน            

     2.2. มีการกำหนดกติกาข้อตกลงของชุมชน/กฎบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

     2.3. มีการจัดประชุม/เวทีประชาคมหารือในการบรหิารจดัการ/แก้ไขปญัหา            

     2.4. มีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยให้คำแนะนำหรือจัดการ เช่น อบต.  
  สถาบันการศึกษา ททท. อพท. เป็นต้น 

     2.5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการหรือแกไ้ขปัญหา           

     2.6. ผู้นำชุมชนเป็นผู้นำการบริหารจัดการหรือแกไ้ขปัญหา  

     2.7. บุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือเข้ามาจัดการหรือแกไ้ขปัญหา เช่น พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น  

     2.8. อื่นๆ (ระบุ).......................................... 
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ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


